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Sakspapirer
Sak 1/19 Konstituering
Godkjenning av innkalling
Godkjenning av dagsorden

Forslag til forretningsorden:
ÅPENT MØTE
Årsmøtet er åpent.
DELTAKERNES RETTIGHETER
Tale-, forslags- og stemmerett har fylkesstyret og representanter valgt av lokallagene. I tillegg møter
Viken SVs representanter på Stortinget, politiske medarbeidere i Regjering, medlemmer av
fylkestingsgruppa og ledere av utvalg med tale- og forslagsrett. Det gis også tale- og forslagsrett til
de tre øverste på den valgte fylkestingslista for Viken SV.
KONSTITUERING
Det velges en ordstyrer og en referent til møtet. Referent kan være ansatt sekretær. Dernest
behandles forretningsorden og dagsorden.
Tellekorps velges ved behov.
DEBATTEN
Taleren skal holde seg til den sak eller den del av saken som debatten gjelder og unngå en atferd som
kan oppleves som hersketeknikk. Møtelederen skal se til at det blir gjort.
Det må ikke sies noe som krenker forsamlingen, noen av medlemmene eller andre. Det er heller ikke
lov å lage uro i salen.
Overtrer noen reglementets ordensbestemmelser, påtaler møtelederen dette, om nødvendig to
ganger. Retter vedkommende seg likevel ikke etter reglementet, kan møtelederen ta fra henne/ham
ordet eller ved avstemning la forsamlingen avgjøre om vedkommende skal stenges ute fra resten av
møtet.
FORSLAG
Alle forslag må leveres skriftlig til dirigentbordet eller leveres via oppgitt skjema på nett. Alle forslag
skal være underskrevet med forslagstillers navn.
Det er ikke mulig å sette fram forslag etter at strek er satt.
AVSTEMNINGER
Avstemninger foregår ved håndsopprekking. En stemmer ved å rekke delegatkortet i været. Kun de
med delegatkort har stemmerett.
Ved personvalg med flere enn én kandidat kan det kreves skriftlig avstemning.
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Etter annen gangs stemmelikhet ved personvalg foretas avgjørelsen ved loddtrekning. Etter annen
gangs stemmelikhet i votering over sak foretas avgjørelsen ved loddtrekning. Før endelig avstemning
i en sak, kan forsamlingen vedta prøveavstemninger som ikke er bindende.
Hvis det vedtas prøveavstemning over en innstilling eller et forslag i flere poster eller paragrafer, bør
det vanligvis stemmes foreløpig over hver post eller paragraf, og deretter til slutt over hele
innstillingen eller hele forslaget.
TALETID
Taletiden er tre minutter for første innlegg og to minutter for andre innlegg, dersom ikke annet
bestemmes. Minoritetsspråklige kan få ett minutt ekstra tid hvis de ber om det.
Det gis anledning til en replikk og en svarreplikk, hver på ett minutt, dersom ikke annet bestemmes.
De første som tegner seg får replikken.
"Ordet til forretningsorden" må ikke overskride ett minutt.
Ordet til innlegg kreves ved å rekke delegatkortet i været. Ordet til replikk kreves ved å holde
delegatkortet i været med to fingre foran kortet.
Møteleder kan til en hver tid foreslå begrensa taletid. Taletida blir begrensa hvis flertallet av
delegatene ønsker det.
Ordstyrer kan velge å prioritere de som tidligere ikke har hatt innlegg i debatten. I debatter med lav
kvinneandel kan kvinner prioriteres på talelista.
ORDEN I SALEN
Møtelederen skal sørge for å opprettholde god orden i møtesalen. Hun/han skal se til at talerne ikke
blir avbrutt eller forstyrret. Hvis en tilhører ved meningsytringer eller på annen måte forstyrrer
forhandlingen eller for øvrig opptrer på en måte som strir mot god orden, kan møtelederen vise ut
vedkommende tilhører.

Forslag ordstyrer og referenter:
Ordstyrer: Rannveig Kvifte Andresen
Referent: Ronja Andresen

Sak 2/19 Innledning: Lokalvalgpolitisk plattform
Innledning om lokalvalgpolitisk plattform ved Kirsti Bergstø.
Lokalvalgpolitisk plattform skisserer hovedlinjene i den politiske strategien for kommune- og
fylkestingsvalget og kan leses her.

Sak 3/19 Innledning: Profitt eller offentlige tjenester?
Heming Olaussen innleder om «Profitt eller offentlige tjenester? – Hjelmengutvalget»
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Sak 4/19 Hovedsaker Viken SV
I tillegg til kommunevalg er det også fylkestingsvalg. For første gang skal vi avholde valgkamp for
Viken SV. Valgkampgruppa har utarbeidet en strategi for hvordan de ønsker å legge opp valgkampen
for SV i Viken. Denne skal nå forankres i lokaldemokratiet.
Strategien har to deler, en politisk del og en organisatorisk del. Den organisatoriske delen av
strategien vedtas under sak 5/19 Valgkampstrategi Viken SV, mens hovedsakene tas opp i denne
saken.
Valgkampgruppa ønsker å fremme to debatter:
A. Hvor mange hovedsaker og hvilke hovedsaker skal Viken SV fronte under Valgkampen på
bakgrunn av vedtatt valgprogram.
B. Skal Viken SV ha disse som maktkrav eller som hovedsaker.

Hovedsaker
Dette er hovedsaker for fylkesvalgkampen til Viken SV. Dette må derfor omhandle politikkområder
fylket har ansvar for.
Valgkampgruppa innstiller på at vi skal ha 3 hovedsaker, en hovedsak under hver av temaene:
Klima
Kollektiv
Kunnskap
1. Klima
Forslag til hovedsak:
a) Klimabudsjett
b) 5 punkts plan for å redde Oslofjorden
c) Jordvern
d) Bevare naturmangfoldet
2. Kollektiv
Forslag til hovedsaker:
a) Ungdomskort
b) Sømløse overganger i hele Viken
c) Grønt kort
3. Kunnskap
Forslag til hovedsaker:
a) Lærlingegaranti
b) Rett på nærskole
c) Variert tilbud på vg2 og vg3
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Hovedsak eller maktkrav
Valgkampgruppa ønsker ikke å komme med en innstiling i tema maktkrav eller hovedsaker. Dette
fordi de mener det er riktig at representantskapet tar stilling til dette.

Sak 5/19 Valgkampstrategi Viken SV
I tillegg til en politisk del skal valgkampstrategien inneholde en organisatoriske del. Valgkampgruppa
har utarbeidet en strategi på hvordan de ønsker å organisere og dele arbeidet rundt valgkamp.
Innstilling fra valgkampgruppa:

Valgkampstrategi - organisering av valgkampgruppene

Kjernegruppen består av de seks øverste på lista og to valgte representanter fra fylkesstyret:
Camilla Eidsvold, 1. kandidat Viken SV
Balder Alvær Olafsen, 2. kandidat Viken SV
Kathy Lie, 3. kandidat Viken SV
Sadi Emeci, 4. kandidat Viken SV
Ruth Birkeland, 5. kandidat Viken SV
Terje Turøy, 6. kandidat Viken SV
Frode Åkenes-Johnsen, representant fra fylkesstyret
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Rannveig Kvifte Andresen, leder Viken SV
Fylkessekretær
Fra kjernegruppen opprettes det 4 hovedgrupper innenfor disse temaene:
1)
2)
3)
4)

Presse
Strategi og organisering
Sosiale medier
Leserinnlegg

Fra kjernegruppen sitter det minst en i de respektive gruppene. Disse tiltrer som leder. I tillegg må
hver gruppe ha medlemmer som kommer fra Viken SV eller personer som kan yte særskilt rådgiving
etc.
Det er bestemt at hvert fylke vil ha rådgivere og ansatte fra Stortingsgruppen og hovedkontoret. De
vil være behjelpelig i alle deler av valgkampen. Camilla som førstekandidat er tenkt å ha en
overordnet rolle og vil derfor ikke ha ansvar for bare en av gruppene.
1. Presse
Denne gruppen vil ha kontakt med pressen og selge inn saker. De vil lage en plan for når de
forskjellige sakene selges inn og med hvem. De vil jobbe mot aviser, nettaviser, radio og TV. I denne
gruppen vil Terje være leder.
2. Strategi og organisering
Denne gruppen vil jobbe med hvor, når, hvem og hvordan i valgkampen. De har ansvar for
kalenderen, avtaler med lokallag og alle små og store saker. I denne gruppen vil Kathy være leder og
fylkessekretær vil i stor grad siste på den daglige oppfølginga av valgkampen.
I tillegg til denne gruppen vil det være en gruppe kalt Hjelpere som vil være ressurspersoner rundt
om i hele fylket som kan hjelpe til med praktiske oppgaver. Her trengs det folk som skal kjøre, hente,
bringe, sørge for at stand, løpesedler etc. er i orden. Dette i tett samarbeid med lokallagene. Her vil
Frode være leder.
3. Sosial medier
Denne gruppen vil ha ansvaret for alt på sosiale medier. Dette er Facebook, Instragram og twitter når
nødvendig. Det vil være både med deling og egenproduserte saker. Her er det Balder som er leder og
med Audun Hammer Hovda som vil bistå.
4. Leserinnlegg
Denne gruppene vil stå ansvarlig for å produsere leserinnlegg. De skal være ansvarlig for at det
sendes inn i samarbeid med Pressegruppen ulike innlegg om ulike saker og til rett tid. Disse må
skrives i godt samarbeid med lokallag. Ruth vil være leder i denne gruppen.
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Disse gruppene må jobbe tett mot lokallagene. Dette fordi det er lokallagene som kjenner fylket og
sitter på den kunnskapen som trengs. Vi trenger mange i disse gruppene. Alle medlemmer av Viken
SV kan delta. I tillegg vil det være noen frivillige som hjelper til med særskilte kunnskaper.
Representantskapet gir fullmakt til at kjernegruppen og de andre gruppene avgjør videre
medlemmer i gruppene og antall.

Sak 6/19 Avklaringer rundt valgprogram Viken SV
Årsmøtet gjorde vedtak på en rekke nye punkter til valgprogram for Viken SV. Under voteringene var
det ikke mulig å få en helhetlig oversikt over programmet – og det har medført at en del punkter nå
er delvis eller helt overlappende. For eksempel er det kommet inn nye setninger som tar i seg deler
av setninger som ikke ble vedtatt tatt ut av programmet. Det foreslås at 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.
I tillegg bes representantskapet om å ta stilling til følgende problemstillinger:
1.

«Elevenes tilhørighet er først og fremst til klassen. Arbeid med inkludering og tilhørighet til
klassen må videreutvikles.»
vs
«Arbeide med trygghet og tilhørighet til skole, faggrupper og klasse.»
Kan synes å stå i delvis konflikt når de står opplistet under hver sin ingress

2.

Årsmøtet vedtok både:
«Viken SV skal jobbe for å få bygget dobbeltspor mellom Drammen og Kongsberg, og fra Halden
til Riksgrensen»
og
«Jobbe for å få til to tog i timen mellom Oslo og Kongsberg – i tråd med SVs egen utredning»
Disse kan slå hverandre i hjel (Redaksjonskomiteen foreslo bare første formulering).

3.

Det kan være en ufordring både å ha punkt om at dyrka mark ikke skal bygges ned og en massiv
utbygging av jernbanenettet og gang-/sykkelveier. Kan vi representantskapet akseptere en
omformulering når det gjelder dyrka mark til nullvisjon for tap av matjord?

4.

Tannhelse
Disse punktene slår hverandre i hjelp – det er nederste punkt som er SVs vedtatte politikk:
«Dekke minst 75% av tannhelse for alle innbyggere i Viken opp til 21 år»
og
«Tannhelsetjenesten skal være en del av det offentlige helsetilbudet med egenandelstak
samordna med andre offentlige helsetjenester»
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Sak 7/19 Uttalelse
Det er blitt fremmet en uttalelse til representantskapet fra Anders Ekeland.
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.»
5) 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 …». Dermed hadde SV allerede i
2009 tatt et oppgjør med partiets støtte til NATOs operasjoner i det tidligere Jugoslavia og
støtten til norsk deltakelse i krigen i Afghanistan. At toppledelsen i SV ignorerte dette
vedtaket når norsk deltakelse ble aktuelt i Libya skyldes at det ikke var tatt noe oppgjør i tide
med en viss type elitistiske tenking som sitt klareste uttrykk i Erik Solheims formulering fra
1999 om at «straks en politisk leder har fått høy status blant velgerne, blir partiet bare en
klamp om foten for ham eller henne». Det samme arbeidsprogrammet slo også uttrykkelig
fast at «norsk deltakelse i internasjonale operasjoner skal dessuten bare skje etter åpen
behandling i Stortinget …». Derfor var «mobilparlamentarismen» i forbindelse med Libya et
usedvanlig klart brudd på et landsmøtevedtak og et uttrykk for den samme elitismen.
Viken Sosialistisk Venstreparti
Hagegata 22, 0653 Oslo

sv.no/
viken@sv.no

Forslagsstiller: Anders Ekeland, Bærums SV
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