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Protokoll fra representantskapsmøtet i 
Viken SV 

Dato: 28. april 

Tid: 11.00-16.00 

Sted: OsloMet 

 

Antall delegater: 62 

Observatører: 12 

 
 

SAK 1: KONSTITUERINGER  
  Leder Rannveig Kvifte Andresen åpent møte. 

Taleliste:  Janne Grøttumsbråten 

Vedtak:  Innkallingen til representantskapet er godkjent. 

  Forretningsorden ble vedtatt 

Ordstyrer: Rannveig Kvifte Andresen 

Referent: Ronja Andresen 

Saksliste:  

Sak 1 Konstitueringer 

Sak 2 Innledning: Lokalvalgpolitisk plattform 

Sak 3 Innledning: Profitt eller offentlige tjenester? 

Sak 4 Hovedsaker Viken SV 

Sak 5 Valgkampplan Viken SV 

Sak 6 Avklaringer rundt valgprogram Viken SV 

Sak 7 Uttalelse 

Eventuelt 

SAK 2: INNLEDNING: LOKALVALGPOLITISK PLATTFORM 
Kirsti Bergstø innledet om lokalvalgpolitisk plattform 

Taleliste:  Leif Christensen, Anders Ekeland, Toril Mesna, Stig Øverås, Camilla Eidsvold, Edel 

Havin Beukes, Martin Berthelsen, Heidi Larsen, Rune Kjeldsen, Marcus Jacobsen (replikk fra Linda 

Bergwitz) og Lars Andreassen 

Kirsti Bergstø oppsummerte debatten 
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SAK 3: INNLEDNING: PROFITT ELLER OFFENTLIGE TJENESTER? 
Heming Olaussen innledet om 

Taleliste: Kristine Lien Skog, Leif Christensen, Dag Westhrin, Camilla Eidsvold, Øystein 

Fossbraaten Wennersgaard, Ayat Mohammad Poor og Åse Heien 

Heming Olaussen oppsummerte debatten 

SAK 4: HOVEDSAKER VIKEN SV 
Camilla Eidsvold la fram forslag til hovedsaker 

Taleliste:  Rannveig Kvifte Andresen, Gjermund Skaar, Kristine Lien Skog, Lene Haanshus, Leif 

Christensen, Edel Havin Beukes, Camilla Eidsvold, Anders Ekeland, Jan-Erland Asbjørnhus, Ayat 

Mohammad Poor, Janne Grøttumsbråten, Isak Kråkevik Åberg, May Hansen, Linda Bergwitz, Frode 

Åkenes-Johnsen, Camilla Eidsvold og Ninnie Bjørnland 

Endringsforslag:  

Forslagsnr H1 

Type forslag (stryk, endre, legge til, flytte): Legge til 

Forslagsstiller: Camilla Eidsvold 

Tekst:  

SV er et Kulturparti. Dette må også synes i våre hovedsaker. Derfor må Kultur være med i dette 

 

Forslagsnr H2 

Type forslag (stryk, endre, legge til, flytte): Legge til 

Forslagsstiller: Jan-Erland Asbjørnhus 

Tekst:  

Punkt 2, kollektivt 

Vi vil opprette et reelt kollektivtilbud også i distriktene i Viken, spesielt langs hovedruter på vei og 

bane. 

 

Forslagsnr H3 

Type forslag (stryk, endre, legge til, flytte): Legge til 

Forslagsstiller: Jan-Erland Asbjørnhus 
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Tekst:  

Punkt 3, kunnskap 

Legge til rette for mer praktisk og teknisk undervisning i barne- og ungdomsskole. 

 

Forslagsnr H4 

Type forslag (stryk, endre, legge til, flytte): Endre 

Forslagsstiller: Kristine Lien Skog 

Tekst:  

Klima, kollektiv og kunnskap bør endre navn. Klima favner bredere, kollektiv må knyttes til 

transport, og kunnskap må knyttes tettere til videregående skole. Komiteen får fullmakt til å 

justere ordene. 

 

Forslagsnr H5 

Type forslag (stryk, endre, legge til, flytte): Legge til  

Forslagsstiller: Camilla Eidsvold 

Tekst:  

Vi må ha mer enn ett kulepunkt under hver hovedsak.  

Forslaget er to pr. hovedsak.  

Det er store saker og vi trenger bredde i et enormt stort fylke 

 

 

Forslagsnr H6 

Type forslag (stryk, endre, legge til, flytte): Legge til  

Forslagsstiller: Camilla Eidsvold 

Tekst:  

Representantskapet gir valgkampgruppen i samarbeid med fylkesstyret rett til å komme med 

ytterligere forslag når Regjeringas fylkesoppgavereform kommer etter den 14. juni. 

 

 

Forslagsnr H7 

Type forslag (stryk, endre, legge til, flytte): Legge til  

Forslagsstiller: Janne Grøttumsbråten 

Tekst:  

Ny hovedsak: 

Arbeid og helse: 

- Skrote helseforetaksmodellen og overføre driften av sykehusene til de nye fylkene. 
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Forslagsnr H8 

Type forslag (stryk, endre, legge til, flytte): Legge til  

Forslagsstiller: Kristine Lien Skog 

Tekst:  

Legge til næringsutvikling som et fjerde punkt, viktig del av programmet og motkonjunkturpolitikk 

for sentralisering. 

 

Forslagsnr H9 

Type forslag (stryk, endre, legge til, flytte): Legge til  

Forslagsstiller: Gjermund Skaar 

Tekst:  

Fjerde valgkampsak: 

Stanse etableringen av Viken fylkeshus i Sandvika. Bruk fylkeshusene som eies av dagens fylker i 

Oslo, Sarpsborg og Drammen. 

SAK 5: VALGKAMPSTRATEGI VIKEN SV 
  Camilla Eidsvold la fram forslag til valgkampstrategi 

Taleliste: Karim Allahweysi, Kristine Lien Skog og Heidi Larsen 

Vedtak:  Valgkampolitisk strategi ble vedtatt  

Sak 4:  HOVEDSAKER VIKEN SV 
Til dagsorden:  Gjermund Skaar, Leif Christensen, Asbjørn Grønland og Kristine Lien Skog 

Votering: 

Forslag: Viken SV ønsker ikke å stille med maktkrav i fylkesvalgkampen 2019 

Vedtak: vedtatt 

Utsettelsesforslag: Leif Christensen la frem forslag om å oversende saken med innkomne forslag til 

fylkesstyret og valgkampgruppa for endelig behandling.  

Vedtak: Vedtatt 

SAK 6: AVKLARINGER RUNDT VALGPROGRAM VIKEN SV 
Taleliste: Ninnie Bjørndal, Toril Mesna, Jan-Erland Asbjørnhus, Rune Kjeldsen, Camilla Eidsvold, 

Anders Ekeland, Knut Merox Iversen og Edel Havin Beukes  
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Endringsforslag:  

Forslagsnr V1 

Type forslag (stryk, endre, legge til, flytte): Endre 

Forslagsstiller: Edel Havin Baukes 

Tekst:  

Ny formulering punkt 1: 

Elevenes tilhørighet er først og fremst til skole, klasse og faggruppe, arbeid med inkludering og 

tilhørighet til disse må videreutvikles.  

 

Forslagsnr V2 

Type forslag (stryk, endre, legge til, flytte): Endre 

Forslagsstiller: Toril Mesna 

Tekst:  

Ny formulering punkt 2: 
Viken SV skal jobbe for å få bygget dobbeltspor mellom Drammen og Kongsberg og fra Halden til 
Riksgrensen. I mellomtiden jobber Viken SV for å få til to tog i timen på eksisterende bane mellom 
Oslo og Kongsberg - i tråd med SVs egen utredning. 
 

 

Vedtak:  

1. Representantskapet gir fylkesstyret fullmakt til å foreta en gjennomgang som sørger for at 

det ikke blir mye repetisjon og smør på flesk i tillegg til språkvask som ble vedtatt av 

årsmøtet.  

2. Elevenes tilhørighet er først og fremst til skole, klasse og faggruppe, arbeid med inkludering 

og tilhørighet til disse må videreutvikles. 

3. Viken SV skal jobbe for å få bygget dobbeltspor mellom Drammen og Kongsberg og fra 

Halden til Riksgrensen. I mellomtiden jobber Viken SV for å få til to tog i timen på 

eksisterende bane mellom Oslo og Kongsberg - i tråd med SVs egen utredning. 

4. På punkt tre blir gjeldende tekst fra programmet stående.  

5. Tannhelsetjenesten skal være en del av det offentlige helsetilbudet med egenandelstak 

samordna med andre offentlige helsetjenester.  

SAK 7: UTTALELSE 
  Anders Ekeland presenterte forslag til uttalelse 

Taleliste: Gjermund Skaar (replikk fra Anders Ekeland), Rune Kjeldsen (replikk fra Anders 

Ekeland), Janne Moen Lyng, Øystein Fossbraaten Wennersgaard, Heidi Larsen (replikk fra Anders 

Ekeland), Dag Westhrin og Camilla Eidsvold 
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Endringsforslag:  

Forslagsnr U1 

Type forslag (stryk, endre, legge til, flytte): Endre 

Forslagsstiller: Janne Moen Lyng 

Tekst:  

SV og Libya 
SVs landsmøte i 2011 støttet den norske bombingen av Libya, på betingelse om at FN-resolusjonen 
om beskyttelse av sivile ikke ble brutt.  
Etter Godal-utvalgets svært kritiske rapport om den norske deltakelsen i Afghanistan, ba SV og 
senere Venstre om at også den norske deltakelsen i militære operasjoner i Libya skulle granskes. 
Petersen-utvalgets rapport ble klar september 2018. Konklusjonen er klar, og som Audun 
Lysbakken oppsummerte det i Aftenposten, 14. september 2019: «Gitt det vi vet i dag om at dette 
ble en krig for regimeendring, burde Norge ikke deltatt i Libya-krigen.» 
Vi vet at desinformasjon er et av de viktigste våpnene i krig. I Irak skulle vi tro at Saddam Hussein 
hadde «weapons of mass destruction», og i Libya skulle vi tro at det var en umiddelbar fare for at 
Gaddafi ville massakrere sivilbefolkningen. Det viste seg i stedet å være en bevisst manipulering av 
nyhetsbildet for å skape oppslutning om en militær operasjon som hadde regimeendring som mål. 
SVs arbeidsprogram vedtatt på landsmøtet i 2009 slo fast at SV vil «… ikke støtte bruk av norske 
militære styrker i NATOs «out of area»-operasjoner …». Det samme arbeidsprogrammet sa også at 
«norsk deltakelse i internasjonale operasjoner skal dessuten bare skje etter åpen behandling i 
Stortinget …». 
Det er kritikkverdig at ledelsen i SV, i 2011, ignorerte disse vedtakene når norsk deltakelse ble 
aktuelt i Libya. «Mobilparlamentarismen» i forbindelse med Libya var et klart brudd på 
landsmøtevedtaket. 
 

Vedtak: Falt 

 

Forslagsnr U2 

Type forslag (stryk, endre, legge til, flytte): Slette 

Forslagsstiller: Gjermund Skaar 

Tekst:  

Slette punkt 5 

Vedtak: Vedtatt 

 

Forslagsnr U3 

Type forslag (stryk, endre, legge til, flytte): Slette 

Forslagsstiller: Rune Kjeldsen  

Tekst:  

Slette punkt 5 
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Vedtak: Likelydende med U2 

 

Uttalelsen «SV og Libya» vedtas som en intern uttalelse og oversendes landsstyremøtet, med 

vedtatte endringer 

Vedtak: Vedtatt 

 

Vedtak: 

SV og Libya  

På SVs landsmøtet i slutten av mars 2011 støttet et flertall den norske bombingen av Libya på den 

uttrykkelige betingelsen at FN mandatet om beskyttelse av sivile ikke ble brutt. I forbindelse med 

Godal-utvalgets svært kritiske rapport om den norske deltakelsen i Afghanistan, ba SV og senere 

Venstre om at også den norske deltakelsen i militære operasjoner i Libya skulle bli gransket. I 

september i fjor høst forelå Petersenutvalgets rapport. Den 2. april i år ble denne rapporten diskutert 

i Stortinget. På bakgrunn av det vi nå vet om hva som skjedde i Libya vil Viken SV slå fast at:  

1) Ut i fra erfaringene etter den andre verdenskrig var det all grunn til på være veldig skeptisk til 

at imperialistmaktenes motiv var å beskytte sivilbefolkningen. Det finnes få, om noen 

eksempler på det på at stormakter har hatt så edle motiver for sine militære operasjoner i 

utlandet. Derimot har stormaktene, både i «Vest» og «Øst» en lang tradisjon med å påføre 

sivilbefolkningen store og svært ofte unødvendige lidelser.  

2) Desinformasjon er blitt et viktig våpen verdens makteliter fordi motstanden mot slike 

imperialistiske intervensjoner er bare blitt sterkere etter Vietnamkrigen, etter invasjonene i 

Afghanistan og Irak. I Irak skulle vi tro at Saddam Hussein hadde «weapons of mass 

destruction».  I Libya skulle vi tro at det var en umiddelbar, overhengende fare for at Gaddafi 

ville massakrere sivilbefolkningen.  Det viste seg enda en gang å være en bevist manipulering 

av nyhetsbildet for å skape oppslutning om en militær operasjon som hadde regimeendring 

som mål fra første dag.  

3) Konklusjonen må derfor være helt klar ««Gitt det vi vet i dag om at dette ble en krig for 

regimeendring, burde Norge ikke deltatt i Libya-krigen» slik Audun Lysbakken oppsummerte 

dette til Aftenposten allerede 14. september i fjor. 

4) Prinsippet må være, slik det ble vedtatt på SVs landsmøte i 2015 at «SV tar avstand fra all 

bruk av militærmakt som ikke er hjemlet i FN pakten. Samtidig kan det ikke være noen 

automatikk i at Norge må delta dersom FN stiller seg bak en krig. FN-mandat er ikke noen 

garanti for at krigsdeltakelse er riktig, noe Libya-krigen ble et eksempel på.» 
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EVENTUELT: HELSEPOLITISK UTVALG 
Janne Grøttumsbråten fremmet sak om at Viken SV fremmer forslag om opprettelse 

av helsepolitisk utvalg til landsstyremøtet i SV. 

Taleliste:  Rannveig Kvifte Andresen, Camilla Eidsvold (replikk til Janne Grøttumsbråten), Leif 

Christensen (replikk til Janne Grøttumsbråten) og Terje Turøy 

Forslag:  

Forslagsnr E1 

Type forslag (stryk, endre, legge til, flytte): Nytt forslag 

Forslagsstiller: Janne Grøttumsbråten 

Tekst:  

Viken SV fremmer til landsstyret at det opprettes et helsepolitisk utvalg. 

Vedtak: Vedtatt 

 

 

Vel hjem ved leder. 
 
Møtet hevet kl . 16:10 
 
 
 
Referent:  
 
Ronja Andresen   
Distriktssekretær Viken SV   
 
 

 
 


