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Fylkestingsgruppas beretning 2022 1 

2022 har vært et år med mange harde politiske kamper i fylkestinget og mange gode SV-2 
gjennomslag. I tillegg har fylkestingsgruppa vært opptatt av å ta nye grep for å bygge 3 
organisasjon og gjøre oss enda mer tilgjengelig for lokallag.  4 

Organisasjon  5 

Dialogmøter  6 

Dialogmøter er en satsning fra fylkestingsgruppa for å styrke samarbeidet, og minske 7 
avstanden, mellom fylkestingsgruppa og lokallagene. Møtene har bestått av en gjennomgang 8 
av viktige saker i fylkestinget og innspill til dem fra lokallagene. I tillegg til en åpen bolk hvor 9 
det har vært mulig å løfte ulike lokale saker som fylket kanskje kan jobbe videre med. Om det 10 
har vært saker som ligger under Stortinget har fylkestingsgruppa ofte løfta det videre til 11 
Stortinget på vegne av lokallaget.   12 
  13 
For å sørge for mest mulig dialog, og minst mulig monolog fra fylkestingsgruppa vurderte vi 14 
det slik at det er best beste å holde på at dette er et tilbud for lokallagsledere. Initiativ ble tatt 15 
godt imot av lokallagslederne, men halvveis i 2022 valgte vi å utvide det til å også gjelde 16 
gruppeleder i kommunestyret. Prosjektet hadde oppstart november 2021.  17 

Aksjoner 18 

I løpet av 2022 har fylkestingsgruppa arrangert en rekke aksjoner på kollektivtransport og 19 
videregående skole. Vår opplevelse er at dette har vært godt mottatt i organisasjonen, og noe 20 
vi vil gjøre mer av i valgåret 2023, men da i regi av valgkampsgruppene i de tre nye fylkene. 21 
Gi oss gjerne innspill på hvordan aksjoner kan bli enda bedre!  22 

Lokallagsbesøk  23 

For fylkestingsgruppa er det viktig å bidra til skolering, løfte tankene til organisasjonen og øke 24 
aktiviteten. Derfor har fylkestingsgruppa vært på en rekke lokallagsbesøk i 2022. Dette vil 25 
fortsette i 2023 og fylkestingsgruppa blir veldig glad for invitasjoner til lokallag.  26 

Ta opp-initiativer  27 

I løpet av 2022 har vi løftet en rekke henvendelser som har kommet fra lokallag inn på 28 
fylkestinget. Innspill har kommet både gjennom e-post, dialogmøter og på lokallagsbesøk. 29 
Sakene vi har løftet har i stor grad vært knyttet til trygge skoleveier, trafikksikkerhet og 30 
bussruter. I 2023 håper vi lokallagene som er flinke til å gi innspill fortsetter med det, og at de 31 
lokallagene som enda ikke har benyttet muligheten gjør det.  32 

Fylkesstyremøter 33 

Fylkestingsgruppa har vært opptatt av å ha et godt samarbeid med fylkesstyret og har derfor 34 
møtt på samtlige fylkesstyremøter i perioden og ellers hatt god dialog mellom møtene.  35 

SV-skolen 36 

SV-skolen ble vedtatt i forrige arbeidsplan. I Akershus valgte fylkestingsgruppa å ta på seg 37 
organiseringen av dette i samarbeid med stortingsrepresentanten for fylket. Akershus SV-38 
skolen ble gjennomført våren 2022.  39 
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Politikk 40 

SVs fylkestingsgruppe har satt sine spor i fylkestinget også i 2022. Dette har vært det siste 41 
ordinære året til Viken fylkesting. Fylkestingsgruppa er veldig stolte av å ha forhandlet oss til 42 
gjennomslag for nesten alle punkter i valgprogrammet. I løpet av 2022 har Viken fylkesting 43 
gjort vedtak i 199 saker. I tillegg har vi behandlet og gitt innspill på en rekke saker som 44 
kommer, eller ikke var gode nok. I løpet av året ble det behandlet 8 representantforslag, hvor 45 
3 av dem kom fra SV. Her er en oppsummering av noen av de 199 vedtakene vi har gjort:  46 

Oppløs Viken 47 

Vi klarte det. Folket ble endelig hørt og Viken oppløst. Fylkestinget har vedtatt at vi skal 48 
tilbake til Akershus, Buskerud og Østfold. I løpet 2022 har vi jobbet videre for å styrke 49 
folkestyret, korte ned avstanden til makta og gi folk økt innflytelse over politikken.  50 

Reddet kollektivtransporten  51 

Ved tre anledninger sto vi i fare for å måtte legge ned store deler av kollektivtransporten i 52 
2022. Heldigvis har godt samarbeid mellom SV på Stortinget og fylkestinget lønnet seg. 53 
Stortingsgruppen forhandlet inn krisepenger i revidert statsbudsjett og som 54 
koronakompensasjon i januar 2022. I høst har fylkestingsgruppa presset fylkesrådet til å sette 55 
av midler til kollektivtransporten. Det koster, men det betyr at buss, tog og ferge fortsetter å 56 
gå som normalt i 2023.  57 

Legge til rett for frivilligheten 58 

En gjennomgående tilbakemelding fra kultur og frivillige organisasjoner har vært at det er 59 
vanskelig å leie Viken sine lokaler. At det ikke er mulig å leie en videregående skole uten 60 
problemer står til hinder for frivilligheten. Derfor er vi glade for å endelig fått et godt vedtak i 61 
fylkestinget som sikrer retten til å leie skolene våre uten kostnader.  62 

Flere får skolemat  63 

Suksessen med gratis skolemat fortsetter i Viken. I år har fylket mottatt en pris for arbeidet sitt 64 
med sunn, bærekraftig mat for elevene. I budsjettet utvides skolematordningen til å gjelde 7 65 
nye skoler. Det betyr at over halvparten av skolene i Viken har gratis skolemat.  66 

Elektriske busser i midtre Buskerud 67 

I budsjettet for 2022 fikk Viken SV, MDG og Rødt gjennomslag for 10 millioner ekstra til flere 68 
fossilfrie busser. Det gir resultater. Neste sommeren får Kongsberg, Øvre Eiker, Sigdal, 69 
Modum, Krødsherad, Flesberg, Rollag og Nore og Uvdal elektriske busser.  70 

Gratis bind og tamponger 71 

Gratis bind og tamponger blir innført på alle videregående skoler i Viken. I fjor fikk SV 72 
gjennomslag for en forsøksordning på tre skoler i Viken. Det har gitt elevene mer trygghet og 73 
bidratt til mindre tabu rundt mensen. Nå har vi fått med oss flertallet på å gjøre det permanent 74 
på alle skoler i hele Viken. Oppstart er etter sommerferien 2023.  75 

Fjern eksamen  76 

Fylkestingsprogrammet sier at SV vil gjennomføre en forsøksordning med mappevurdering til 77 
erstatning for eksamen. Derfor har fylkestingsgruppa jobbet sammen med 78 
stortingsrepresentant Freddy Andre Øvstegaard om fjerning av eksamen. Samarbeidet førte 79 
til forslag på Stortinget, spørsmål i spørretimen og forslag på fylkestinget. Forslaget på 80 
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fylkestinget ble nedstemt. Samtidig skapte forslaget på Stortinget stor debatt, og i 81 
forhandlingene om statsbudsjettet gjorde stortingsgruppa en god jobb og det ser ut som det 82 
blir mulig å søke om en slik forsøksordning for de nye fylkene.  83 

Oslopakke 3 og Fornebubanen  84 

SV i Viken gikk enstemmig inn for Oslopakke 3 og Fornebubanen. Hovedårsaken til det var at 85 
kollektivtransporten trengte sårt økte inntekter, de lå inne i form av bompenger i Oslopakke 3. 86 
Det er mange ting som kunne vært bedre med Fornebubanen. Men når vi allerede har gravet 87 
6 steder og brukt 3 milliarder, konkluderte vi med at det var det rett å fullføre prosjektet, 88 
spesielt siden Oslopakke 3 og pengene til kollektivtransport ville ryke om Fornebubanen ikke 89 
ble bygget.  90 

Lærer- og barnehagestreik  91 

I løpet av 2022 var det to store streiker som fylkestingsgruppa tok aktiv stilling til og gikk ut og 92 
støttet. Både lærerstreiken og barnehagestreiken mente vi var berettiget. Vi deltok på 93 
streikemøter, tok saken opp på fylkestinget og hadde utspill i media på dette.  94 

Tall og fakta 95 

I 2022 har SVs fylkestingsrepresentanter totalt vært nevnt i media ved ca 173 anledninger.  96 

I løpet av 2022 har fylkestingsgruppa avholdt 24 gruppemøter, i tillegg har det vært avholdt 97 
noen ekstraordinære gruppemøter og fylkestingsgruppas budsjettkonferanse. 98 

Følgende har møtt på gruppemøter i fylkestingsgruppa i 2022: Camilla Sørensen Eidsvold, 99 
Balder Alvær Olafsen, Sadi Emeci, Ruth Solveig Birkeland, Terje Turøy, Audun Hammer 100 
Hovda, Haitham El-Noush, Tristan-Jyrki Dahl. 101 

Faste fylkestingsrepresentanter er: Camilla Sørensen Eidsvold, Balder Alvær Olafsen, Sadi 102 
Emeci og Ruth Solveig Birkeland. 103 

SVer på heltid for Viken er: Camilla Sørensen Eidsvold (varaordfører), Balder Alvær Olafsen 104 
(gruppeleder). 105 

SV har representanter i Plankomiteen (Ruth Birkeland), Utdanningskomiteen (Sadi Emeci), 106 
Finans og klima (Balder Alvær Olafsen). 107 

Balder Alvær Olafsen har møtt på fylkesstyremøter på vegen av fylkestingsgruppa, Camilla 108 
Sørensen Eidsvold har møtt som hans vara ved noen anledninger.    109 

I 2022 har fylkestingsgruppa hatt en ansettelsesprosess. 5. januar 2023 startet Mie Solum 110 
Tidemann i jobben som kommunikasjonsrådgiver for fylkestingsgruppa.  111 

SV sitter i flere råd, blant annet Rådet for mennesker med funksjonsnedsettelse, regionråd og 112 
styret for Fagskolen i Viken, vannregioner, styret i Hallingskarvet, Nørdsjøkommisjonen og 113 
Blaafarveværket. I tillegg til at varaordfører har representert Viken en rekke ganger i både 114 
inn- og utland i 2022.  115 


