
 

Redaksjonskomitéen for arbeidsprogram og 
uttalelser sin innstilling 

Sak 5 Uttalelser 

Endringsforslag til alle innstillinger 

Ingen uttalelser skal vedtas uten at vedtaket sier hvem uttalelsen er rettet til. 

Forslagsstiller: Yngve Træland 

Redaksjonskomitéen foreslår endringen avvist. 

Uttalelse 1 Cruisetrafikk og bymiljø 

Forslagsstiller: Styret i Bergen SV v/ Kristin Skaar 

Endringsforslag 5 - A 

Linje 152 

Stryke: 

dumper kloakk når de ligger til kai 

Forslagsstiller: 42 Yngve Træland 

Redaksjonskomitéen foreslår endringen avvist. 

Redaksjonskomitéen innstiller på at uttalelsen vedtas av årsmøtet og sendes til 

fylkesårsmøtet. 

Uttalelse 2 Pakkeforløp i psykisk helsevern: New public management på ville 

veier 

Forslagsstiller: Styret i Bergen SV v/ Linda Gangstøe og Julia Røiseland 

Redaksjonskomitéen innstiller på at uttalelsen vedtas av årsmøtet og sendes til 

fylkesårsmøtet. 
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Uttalelse 3 Bybanen til Fyllingsdalen, Sandviken og Åsane – snarest! 

Forslagsstiller: Styret i Bergen SV v/ Åge Christian Jacobsen. 

Endringsforslag 3 - A 

Linje 213 

Erstatt "over" med "langs" slik at setningen blir …."som banen skal ha langs Bryggen og i 

Sandviken" 

Forslagsstiller: 12 Tina Åsgård 

Redaksjonskomitéen foreslår endringen vedtatt. 

Endringsforslag 3 - B 

Linje 219 til 222 

Erstatt linje 219-222 med følgende: 

Skal vi oppnå en helt nødvendig transportomlegging i Bergen må imidlertid staten bidra 

betydelig mer til realisering av bybanen til Sandviken og Åsane enn det som hittil er blitt 

lovet. 

Bergen SV gikk til valg på bane til alle bydeler i 1975. Vi har ventet lenge nok! Bybanen må 

fullføres til Fyllingsdalen, Sandviken og Åsane - snarest! 

Forslagsstiller: 12 Tina Åsgård 

Redaksjonskomitéen foreslår endringen vedtatt. 

Redaksjonskomitéen innstiller på at uttalelsen vedtas av årsmøtet og sendes til styret i 

Bergen SV for videre redigering. 

Uttalelse 4 Spinraza for alle! 

Forslagsstiller: Styret i Bergen SV v/ Siri Fransson og Oddny I. Miljeteig 

Redaksjonskomitéen innstiller på at uttalelsen vedtas av årsmøtet og sendes fylkesårsmøtet. 
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Uttalelse 5 På tide å snu: Stopp nedbyggingen av kriminalomsorgen! 

Forslagsstiller: Styret i Bergen SV v/ Julia Røiseland 

Redaksjonskomitéen innstiller på at uttalelsen vedtas av årsmøtet og sendes til 

fylkesårsmøtet. 

Uttalelse 6 En kollektivsatsing for fremtiden 

Forslagsstillere: Oddny Miljeteig og Mikkel Grüner. 

Endringsforslag 6 - A 

Linjer 276, 279, 284-285 

Bytt ut begrepet "kollektivtrafikk" med "kollektivtransport". 

Forslagsstiller: 12 Tina Åsgård 

Redaksjonskomitéen foreslår endringen vedtatt. 

Redaksjonskomitéen innstiller på at uttalelsen vedtas av årsmøtet. 

Uttalelse 7 SV vil sikre ny kurs for Bergen i 2019 

Forslagsstiller: Styret i Bergen SV 

Endringsforslag 7 - A 

Linje 293 og 294:  

Bergen i snart fire år vært styrt av et sentrumsbyråd. Det sittende byrådet har ikke tatt reelle 

grep for å skape et mer rettferdig og grønnere Bergen. 

Endres til:  

Bergen i snart fire år vært styrt av et sentrumsbyråd. Det sittende byrådet har i for liten grad 

tatt reelle grep for å skape et mer rettferdig og grønnere Bergen. 

Forslagstillere: 47: Marcos Amano og 28 Diane Berbain 

Redaksjonskomitéen innstiller på å avvise dette endringsforslaget. 
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Redaksjonskomitéen innstiller på at uttalelsen vedtas. 

Uttalelse 8 Fagforeningsknusing og sosial dumping truer den norske modellen 

Forslagsstiller: Styret i Bergen SV v/ Vigdis Vestvik 

Redaksjonskomitéen innstiller på at uttalelsen vedtas av årsmøtet og sendes til 

fylkesårsmøtet. 

Uttalelse 9 

Forslagsstiller: Styret i Bergen SV 

Endringsforslag 9 - A 

Fra underoverskrift før linje 351 til og med underoverskrift etter linje 354: 

Årsmøtet i 2019 skal fatte et vedtak, hvor fullmakter gis på følgende vis: 

Medlemsdemokratiet setter disse politiske og organisatoriske rammer: 

● De velger valglisten på nominasjonsmøtet. 

● De bestemmer valgprogrammet på årsmøtet. 

● De velger styret på årsmøtet. 

Styret og de folkevalgte får følgende fullmakter fra årsmøtet: 

Endres til: 

Bergen SV vil ved kommunevalget i 2019 jobbe for å skape et nytt rødt og grønt flertall, med 

en tydelig politikk for de mange, ikke for de få. Medlemsdemokratiet i form av årsmøtet 

vedtar valgprogrammet og velget styret, og nominasjonsmøtet velger kandidatene til 

kommunevalget. Dersom SV etter valget kommer i en posisjon til å forhandle om 

byrådsmakt skal eventuelle samtaler eller forhandlinger gjennomføres på følgende måte: 

Forslagstillere: En samlet redaksjonskomité 

Redaksjonskomitéen foreslår endringen vedtatt. 

Endringsforslag 9 - B 
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Linje 364 til 374: 

6. Når et forhandlingsresultat er klart, skal styret og bystyregruppen, i et felles møte, vedta 

om man skal inngå i samarbeid eller ikke (styret betyr i denne sammenhengen 

arbeidsutvalget og de faste styrerepresentantene. Bystyregruppen betyr de faste 

bystyrerepresentantene). Forut for et slikt besluttende møte, avholdes et medlemsmøte, der 

samarbeidsgrunnlaget diskuteres. For å inngå et forpliktende samarbeid, må det både være 

flertall for det felles møtet, og i styret og bystyregruppen hver for seg. 

Endres til: 

6. Når et forhandlingsresultat er klart skal styret og bystyregruppen i et felles møte vedta om 

man skal inngå samarbeid eller ikke. (Styret betyr i denne sammenhengen arbeidsutvalget 

og de faste styrerepresentantene, gruppen betyr de nyvalgte, faste 

bystyrerepresentantene). For å inngå et forpliktende samarbeid må det både være flertall 

for det i det felles møtet, og i styret og i bystyregruppen hver for seg. Etter at et eventuelt 

forhandlingsresultat er klart skal det presenteres på et medlemsmøte. 

Forslagstillere: En samlet redaksjonskomité 

Redaksjonskomitéen foreslår endringen vedtatt. 

Endringsforslag 9 - C 

Linje 355 og 356: 

1. Den nominerte førstekandidaten avgjør om man skal sondere og/eller forhandle, etter å 

ha konsultert med lokallagslederen. 

Endres til: 

1. Den nominerte førstekandidaten avgjør om man skal sondere og/eller forhandle, etter å 

ha konsultert med lokallagsleder og sittende gruppeleder.  

Forslagstillere: 47: Marcos Amano og 28 Diane Berbain 
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Redaksjonskomitéen innstiller på å avvise dette endringsforslaget. 

Endringsforslag 9 - D 

Linje 363 til 365 

4. Forhandlingsutvalgets mandat: Målet for forhandlingene vil være å oppnå størst mulig 

gjennomslag for Bergen SVs politikk. Dersom forhandlingsutvalget ikke oppnår vesentlige 

gjennomslag, står det fritt til å avbryte forhandlingene. 

Endres til: 

4. Forhandlingsutvalgets mandat: Målet for forhandlingene vil være å oppnå størst mulig 

gjennomslag for Bergen SVs politikk. Dersom forhandlingsutvalget ikke oppnår vesentlige 

gjennomslag, skal forhandlingsutvalget, referansegruppen, styret og bystyregruppen i 

felles møte avgjøre om forhandlingene skal avbrytes. 

Forslagstillere: 47: Marcos Amano og 28 Diane Berbain 

Redaksjonskomitéen innstiller på å avvise dette endringsforslaget. 

Redaksjonskomitéen innstiller på at uttalelsen vedtas av årsmøtet. 

Uttalelse 10 Klimatrusselen og behovet for sosialt rettferdige klimatiltak. 

Forslagsstillere: Hallvard Birkeland og Steinar Nørstebø. 

Redaksjonskomitéen innstiller på at forslagsstillernes helhetlige endringsforslag vedtas av 

årsmøtet slik det forelå som vedlegg ved konstituering og sendes til fylkesårsmøtet. 

Sak 9 Arbeids- og organisasjonsplan 

Eksisterende dokument: 

Politisk strategi 

Hovedmål 
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Vår visjon er et samfunn uten klasseskiller og et Bergen fritt for alle former for 

diskriminering, rasisme og homofobi. En trygg by og et bredt offentlig velferdstilbud av høy 

kvalitet styrker kvinner, unge, eldre og minoriteters deltaking. 

● Ha en god og inkluderende prosess med valgprogram fram mot valget 2019. 

● Øke antall representanter i bystyregruppen til Bergen SV 

Rolle 

Bergen SV er i dag den tydeligste stemmen til venstre for et sentrumsbyråd bestående av AP, 

KrF og Venstre. Vår stemme er en stemme mot forskjellsbyen og for en bedre miljøpolitikk. 

Hovedsaker 

1.       Fordeling 

2.       Miljø 

3.       Sosial boligpolitikk 

Strategisk valg 

Bergen SV har en klar politisk profil vi skal få gjennomslag for. Dersom valgresultatet i 

kommunevalget 2019 tilsier det, vil Bergen SV gå i forhandlinger med partier som deler vårt 

mål om en tydelig rød og grønn kurs for Bergen. Bergen SVs mål vil være å delta i dannelsen 

av et nytt byråd i Bergen. Gjennomslag for Bergen SVs politiske hovedkrav, samt 

gjennomslag i den politiske avtalen for øvrig, vil avgjøre om SV vil inngå i et slikt samarbeid. 

De politiske hovedkravene skal utarbeides på bakgrunn av politiske prioriteringer og 

valgprogrammet for 2019-2023 og skal legges frem for diskusjon og vedtak på et 

medlemsmøte i mai 2019. 

 

Endringsforslag 9 - A 

Liner 934 til 947 
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Redaksjonskomitéen ser problemer med å vedta ulike innstillinger i uttalelser og i arbeids- 

og organisasjonsplanen og foreslår at linjene 934 til 947 endres så de er likelydende med 

uttalelse 7 og 9 slik de vedtas. 

Forslagstillere: En samlet redaksjonskomité 

Redaksjonskomitéen foreslår endringen vedtatt. 

Endringsforslag 9 - B 

Avsnitt valgkamp og linjer 1103 til 1113 

Strykes 

Forslagstillere: En samlet redaksjonskomité 

Redaksjonskomitéen foreslår endringen vedtatt. 

Endringsforslag 9 - C 

Line 1005 

Nytt punkt: Styret skal legge en plan for hvordan SVs representanter i de nye 

bydelsutvalgene skal velges, og hvilket politisk grunnlag de skal ha. 

Forslagsstiller: Gabriel Steinsbekk 

Redaksjonskomitéen foreslår endringen vedtatt. 

Redaksjonskomitéen innstiller på at Arbeids- og organisasjonsplanen vedtas av årsmøtet. 

Bergen Sosialistisk Venstreparti sv.no/bergen 
St. Jakobs plass 9, 5008 BERGEN bergen@sv.no 

8 

mailto:bergen@sv.no





