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Innlandet SV 

2. innkalling til årsmøte 
Til Lokallag, fylkesstyret og Innlandet SU 
Kopi Fylkestingsgruppe, stortingsrepresentant, utvalgsledere og fylkesstyrets varaer 
Tid 6. – 7. mars 2021  
Sted Digitalt på Zoom 

 
Dette er andre og siste innkalling til årsmøte i Innlandet SV. Møtet holdes digitalt lørdag 6. 
og søndag 7. mars.  

Saksliste 
ÅM 01-21 Åpning og konstituering  

A) Valg av møteledere og referenter  
B) Godkjenning av innkalling og saksliste  
C) Godkjenning av dagsorden  
D) Forretningsorden  
E) Valg av årsmøtets komiteer  
F) Valg av protokollunderskrivere  

ÅM 02-21 Beretninger  
A) Innlandet SV  
B) Innlandet SVs fylkestingsgruppe  

ÅM 03-21 Regnskap   
A) Regnskap 2019  
B) Regnskap 2020  

ÅM 04-21 Vedtekter  
ÅM 05-21 Arbeidsplan og budsjett 2021  
ÅM 06-21 Ny valglov  
ÅM 07‐21 Uttalelser  
ÅM 08-21 Valg  

 
På nettsiden finner du program, påmelding og oppdatert informasjon: 
sv.no/innlandet/arsmote2021. Kontakt fylkessekretær ved praktiske spørsmål: 
innlandet@sv.no.  
 
 
Med hilsen 

Anne Lise Fredlund  
Fylkesleder   

https://www.sv.no/innlandet/nominasjon2021/
mailto:innlandet@sv.no
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Innlandet SVs årsmøte 

Praktisk informasjon 
Årsmøtet holdes digitalt fra kl. 10:00 – 16:30 lørdag 6. mars og 10:00 – 14:00 søndag 7. 
mars. Møtet holdes på møteplattformen Zoom. Påmeldte deltakere får tilsendt 
påloggingsinformasjon dagen før møtet. 

Overordnet program 
Lørdag 6.3.  Søndag 7.3. 

09.30 Registrering åpner  09:30 Møterommet åpner 
10:00 Møtestart  10:00 Møtestart  
10:15 Formøter   10:50 Voteringer 
10:50 Møtet fortsetter  11:10 Pause 
11:05 To hilsningstaler  11:20 To hilsningstaler 
11:25 Møtet fortsetter  11:40 Temainnledning:  
12:10 Lunsj   Kommuneøkonomi 
13:00 Partileders tale  12:40 Pause 
14:10 Møtet fortsetter  13:00 Valg 
15:35 Pause  13:45 Årsmøtet heves 
15:45 Møtet fortsetter  14:00 Møteslutt 
16:30 Møtet lukkes     
 Frist for endringsforslag    
16:45 Møter i komiteene    

 
Etter Lysbakkens tale kl. 13:00 på lørdag, blir det 30 minutter debatt, før partilederen 
oppsummerer. 

Temainnledningen om kommuneøkonomi kl. 11:40 på søndag holdes av stortings-
representant Karin Andersen. Også her blir det en kort debatt. 

Frister 
Gjeldende frister:  

• 1. mars: Avmeldingsfrist 
• 6. mars: Frist for endringsforslag til arbeidsplan, budsjett, uttalelser og valg går ut 

når strek settes i debatten (se forretningsorden). Forslag sendes inn i skjema på 
årsmøtesiden: sv.no/innlandet/arsmote2021. 

Fristen for endringer til vedtekter gikk ut 17. februar, og frist for forslag til saker og 
uttalelser gikk ut 20. februar.  

https://www.sv.no/innlandet/nominasjon2021/
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Deltakerliste 
Delegat Lokallag Navn 
022 Elverum SV Eldri Svisdal 
023 Elverum SV Odd Nilsen 
024 Elverum SV Beathe Johansen 
029 Gjøvik SV Hans Olav Lahlum 

030 Gjøvik SV Jacqueline Bergsmark  
031 Gjøvik SV Liv Hammerstad 

028 Gjøvik SV Oda Solheim Hammerstad 

032 Gjøvik SV Ronny Paulsen 

035 Gran SV Liv Kristin Lyngstad 
038 Hamar SV Anne-Sultana Douvlos 

039 Hamar SV Bulent Dogani 
040 Hamar SV Fariba Fazelpour  
041 Hamar SV Leif Jørn hvidsten 

042 Hamar SV Ole Midthun 

043 Hamar SV Randi Kjøs  
044 Hamar SV Tom Sagen 

049 Lillehammer SV Aksel Hagen 

050 Lillehammer SV Kaia Bergslien Paulsen 

051 Lillehammer SV Kurt Gjerstad 

052 Lillehammer SV Mizanur Rahaman 

053 Lillehammer SV Tove Lehre 

054 Lillehammer SV Yasser Aly 

056 Løten SV Anne-Grethe Svarverud Viken 

057 Løten SV Sunniva Skar Tangen 

059 Nord-Aurdal SV Aud Søyland 

060 Nord-Aurdal SV Berit Øygard 

061 Nord-Aurdal SV Torstein Jæger Dahlen 

062 Nord-Odal SV Gunnar Nygård 

063 Nord-Odal SV Randi Evensen 

066 Nordre Land SV Anna Ekrem 

067 Nordre Land SV Arne-Edgard Rosenberg 

068 Nordre Land SV Gry Kristin Slethei 
069 Nordre Land SV Mieke Punie 

074 Ringsaker SV Christian Haugen 

075 Ringsaker SV Gunvald Axner Ims 

076 Ringsaker SV Ingvild Elise Ihle 

077 Ringsaker SV Roar Pedersen 

080 Sel SV Anne-Brit Bismo 

082 Stange SV Ann-Margret Sørli Hågensen  
083 Stange SV Helge Bjørnsen 
084 Stange SV Ali Amani 
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085 Stange SV Lise Cathrine Pedersen 
089 Søndre Land SV Helge Røyne 

090 Søndre Land SV Marianne Kammen 

091 Søndre Land SV Torunn Midteng Viik 

092 Søndre Land SV Wenche Enger 

093 Sør-Odal SV Elin Kristoffersen 

094 Sør-Odal SV Ellen Anne Marit Utsi 
095 Sør-Odal SV Sigrun Kristoffersen 

099 Trysil SV Lene Bergersen  
100 Trysil SV Marit Nyhuus 

101 Trysil SV Stine Akre 

102 Tynset SV Gunn Bråten 
103 Tynset SV Signe Vingelsgård Rugtveit 
104 Tynset SV Bersvend Salbu 
105 Tynset SV Trond Bjørnstad 
106 Vestre Toten SV Hanna Elise Hagebakken  
107 Vestre Toten SV Elisabeth Braaten 
108 Vestre Toten SV Ahmed Haruun 
109 Vågå SV Jorid Skogen Vorkinn 

110 Vågå SV Ola Iver Røe 
001 Innlandet SV Anne Lise Fredlund  
003 Innlandet SV Amund Heggelund 
004 Innlandet SV Hilde Mari Bjørke 
005 Innlandet SV Ranveig Kjelsnes 
006 Innlandet SV Dag Øystein Alfheim 
007 Innlandet SV Karin Lervang  
008 Innlandet SV Svein Holen 
010 Innlandet SV Anne Bi Hoffsten 
013 Innlandet SU Simon Pettersen 
014 Innlandet SU Amandus Furuvold 
015 Innlandet SU Nour Hubous 
016 Innlandet SU Randi Kvale Svenbalrud 
017 Innlandet SU Madeleine Fossheim 
018 Innlandet SU Marte Mellum 

 

Observatør Lokallag Navn 
266 Nordre Land SV David Toms 
201 Innlandet SV Karin Andersen 
202 Innlandet SV Mai Bakken 
210 Innlandet SV Elisabeth Amundsen 

Ikke påmeldte lokallag 
Eidskog SV, Kongsvinger SV, Os SV, Rendalen SV, Stor-Elvdal SV, Tolga SV, Våler SV, Østre 
Toten SV, Øyer SV, Øystre Slidre SV og Åmot SV. 
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ÅM 01-21 

Konstituering 
A) Valg av møteledere og referenter  
B) Godkjenning av innkalling og saksliste  
C) Godkjenning av dagsorden  
D) Forretningsorden  
E) Valg av årsmøtets komiteer  
F) Valg av protokollunderskrivere  
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ÅM 01-21 A) 
Valg av møteledere og referenter 

Forslag til vedtak 
1. Som møteledere velges Mizanur Rahaman (Lillehammer) og Stine Akre (Trysil) 
2. Som referenter velges Sigrun Kristoffersen (Sør-Odal) og Svein Holen (Vågå) 
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ÅM 01-21 B) 
Godkjenning av innkalling og saksliste 
Kunngjøringen av årsmøtet ble sendt 18. desember og publisert på nettsiden 
sv.no/innlandet/arsmote2021. 1. innkalling med foreløpig saksliste ble sendt 12. januar og 2. 
innkalling med sakspapirer ble sendt 26. februar. 

Forslag til vedtak 
1. Innkalling godkjennes 
2. Saksliste godkjennes 
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ÅM 01-21 C)  
Godkjenning av dagsorden 

Forslag til vedtak 
1. Dagsorden godkjennes  

Forslag til dagsorden 
Lørdag  
Kl. Saksnr. Tema 
09:30   Registrering  
10:00 ÅM 01‐21 Åpning ved fylkesleder 
    Konstituering 
10:15   Formøter 
10:50 ÅM 02‐21 Årsberetninger 
    Innlandet SV 
    Innlandet fylkesting 
11:05   To hilsningstaler 
11:25 ÅM 03‐21 Regnskap 
11:35   Debatt (felles for sak 02 og 03) 
12:05   Votering (felles for sak 02 og 03) 
12:10   Lunsj 
12:55   Pålogging før talen 
13:00   Partileders tale 
    Debatt 
    Oppsummering 
14:00   Pause  
14:10 ÅM 04‐21 Vedtekter 
    Innledning 
    Debatt 
    Votering   
14:55 ÅM 05‐21  Arbeidsplan og budsjett 2021 
    Innledning 
    Debatt 
15:35   Pause 
15:45 ÅM 07‐21 Uttalelser 
    Debatt   
16:30   Møtet lukkes for kvelden 
    Frist for forslag 
16:45  Møter i komiteene 
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Søndag     
Kl. Saksnr. Tema 
09.30   Møterom åpner 
10:00   Møtestart 
10:10 ÅM 06-21 Ny valglov 
    Innledning 
    Debatt 
    Vedtak 
10.50   Voteringer 
  ÅM 05‐21  Arbeidsplan og budsjett 2021 
    Innledning ved redaksjonskomiteen, deretter votering 
  ÅM 07‐21 Uttalelser 
    Innledning ved redaksjonskomiteen, deretter votering 
11:10   Pause 
11:20   To hilsningstaler   
11:40   Karin Andersen, stortingsrepresentant, tema: kommuneøkonomi 
    Debatt 
    Oppsummering 
12:40   Pause  
13:00 ÅM19-09 Valg 
    Fremlegg av forslag ved årsmøtets valgkomite 
    Valg 
13:45   Årsmøtet heves av fylkesleder 
14:00   Møteslutt  
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ÅM 01-21 D)  
Forretningsorden 
Forretningsorden er regler for hvordan debatter og avstemminger skal foregå, og i hvilken 
rekkefølge de forskjellige sakene skal opp. Forslag til forretningsorden tilsvarer vedtatt 
forretningsorden for digitalt representantskap og nominasjonsmøte. 

Forslag til vedtak 
1. Forretningsorden vedtas 
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Forretningsorden for digitalt 
årsmøte i Innlandet SV 
1. Åpent møte 
Møtet er åpent. Deltakere må melde seg på for å få tilsendt påloggingsinfo til den digitale 
møteplattformen. 

2. Deltagernes rettigheter 
2.1. Full tale-, forslags- og stemmerett har: Representanter valgt av SV-laga i fylket, 
Innlandet SU og fylkesstyret. Fylkesstyrets medlemmer har ikke stemmerett i 
avstemninger om regnskap og beretning 
2.2 Talerett har: Inviterte gjester og øvrige medlemmer av Innlandet SV og SU.  

3. Konstituering 
Under punktet konstituering foretas det først valg av ordstyrere og sekretærer, dernest 
godkjenninger og øvrig konstituering.  

4. Ordstyrere og referenter 
Det velges to ordstyrere og tre referenter. Det skal alltid være en referent i arbeid. . 
Protokollen føres fortløpende og skal inneholde: Hvem som er til stede og antall 
stemmeberettigede, hvilke saker som blir behandlet, alle forslag som framsettes og 
innstillinger fra komiteene, alle vedtak som fattes, samt stemmetall der dette er aktuelt. 
Fylkesstyret godkjenner protokollen. 

5. Redaksjonskomiteer og valgkomité 
Årsmøtet velger ved møtets begynnelse valgkomité, og det antall redaksjonskomiteer 
årsmøtet finner behov for.  

6. Behandling av forslag 
Alle forslag, unntatt til forretningsorden, skal leveres skriftlig. Alle forslag må ha avsenders 
navn. Alle forslag skal være undertegnet av den som fremmer det. Frist for å levere forslag 
er når strek er satt, unntatt til forretningsorden. Før strek settes, skal ordstyrer referere 
forslag som ikke er framsatt av forslagsstiller, og det skal gis anledning til å levere forslag. 
Det er etter vedtektene ikke anledning til å fremme endringsforslag til vedtektene seinere 
enn fire uker før årsmøtet. 
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7. Avstemminger ved personvalg 
Valg skjer skriftlig dersom det kreves av én eller flere deltakere med stemmerett. En 
kandidat er valgt dersom vedkommende får mer enn halvdelen av de avgitte stemmer, der 
blanke stemmer ikke telles med. Ved tre eller flere forslag til samme plass går den med 
færrest stemmer ut for hver omgang inntil en av kandidatene får mer enn halvdelen av de 
avgitte stemmer, der blanke stemmer ikke telles med. 

8. Taletid 
Til vanlig er taletiden satt til 3 minutter for første innlegg og 2 minutter for øvrige innlegg 
fra samme representant, dersom ikke annet er bestemt. Representanter med 
minoritetsspråklig bakgrunn innvilges 1 min taletid ekstra taletid, dersom de ønsker det. 
Ordstyrer kan framsette begrensning av taletiden når tidsplanen tilsier det.  

Når deltakerne ønsker ordet til innlegg, tilkjennegis det ved funksjonen «Raise hand». Det 
gis ikke anledning til replikk i digitale møter. 

Ingen kan ha ordet til forretningsorden mer enn to ganger i samme forretningsdebatt. Ordet 
til forretningsorden må ikke overskride 1 minutt. 
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ÅM 01-21 E)  
Valg av årsmøtets komiteer 

Forslag til vedtak 
1. Til redaksjonskomiteen for arbeidsplan, budsjett og uttalelser velges:

a. Leder: Mieke Punie (Nordre Land)
b. Fire medlemmer: Sigrun Kristoffersen (Sør-Odal), Ronny Paulsen (Gjøvik), Ole

Midthun (Hamar), SU velger sin representant.
c. Varaer: Jorid Vorkinn (Vågå) og Dag Øystein Alfheim (Nord-Odal).

2. Til årsmøtets valgkomite velges
a. Leder: Roar Pedersen (Ringsaker)
b. Medlemmer: Mai Bakken (Lom), Arne-Edgard Rosenberg (Nordre Land) og

Eldri Svisdal (Elverum). SU velger sin representant.
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ÅM 01-21 F)  
Valg av protokollunderskrivere 

Forslag til vedtak 
1. Som protokollunderskrivere velges Anna Ekrem (Nordre Land) og Helge Bjørnsen 

(Stange) 
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ÅM 02-21 

Beretninger 
ÅM 02-21 A) Beretning fra Innlandet SV 
ÅM 02-21 B) Årsmelding fra fylkestingsgruppa 

ÅM 02-21 A) 
Beretning fra Innlandet SV 

Forslag til vedtak 
1. Årsmøtet tar fylkeslagets beretning til orientering. 
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Årsmelding – Innlandet SV 
februar 2020 – mars 2021 
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Innledning 
Fylkesstyret legger med dette frem for årsmøtet vår beretning for perioden som har gått. Det 
er vanskelig å oppsummere kort en periode som har vært rik på arbeidsoppgaver, gleder, 
utfordringer og gjennomslag.  

Vi har gjennomført denne perioden med covid-19-pandemien som både ramme og bakteppe 
for våre organisatoriske aktiviteter og politiske virke. Det har påvirket oss, og hele partiet, 
med tanke på å kunne gjennomføre arbeids- og organisasjonsplanen, noe som i sin tur igjen 
har påvirket regnskapet. På tross av pandemiens begrensninger av fysiske møter og 
samlinger opplever vi at aktivitetsnivået har vært høyt.  

Årsberetningen legges frem i en noe annerledes form denne gangen enn tidligere. Det er 
vårt håp at denne oppsummeringen av perioden mellom februar 2020 og mars 2021 bidrar til 
å vise frem en del av aktiviteten til fylkeslaget, og hvordan vi i flere situasjoner med ulike 
temaer har evnet å arbeide sammen på flere nivåer; lokalt, regionalt og nasjonalt. 
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Tillitsvalgte 
Fylkesstyret og øvrige tillitsvalgte ble valgt på årsmøtet i 2020. Sigurd Holand og Victoria 
Rød startet perioden som SU-representanter i fylkesstyret. Etter juni har Simon Pettersen og 
Ine Guldbrandsen vært de valgte representantene fra SU. Kommunikasjonsutvalget ble satt 
ned at fylkesstyret i april ihht. Arbeids- og organisasjonsplanen. 

Karin Wiik trakk seg som landstyrerepresentant i april, og representantskapet valgte Anne 
Lise Fredlund som ny representant. I oktober søkte Eva Kahn om fritak for sine verv som 
fylkesstyremedlem og kvinnepolitisk leder. Anne Bi Hoffsten har møtt fast i fylkesstyret etter 
dette, og fylkesleder har fungert som koordinator for kvinnepolitisk utvalg. 

Fylkeslaget har også vært representert i nasjonale styrer og utvalg gjennom at Hilde Mari 
Bjørke frem til juni var direktevalgt medlem av landsstyret, Jørn Grøtberg i EØS-utvalget og 
Birgit Valla i helsepolitisk nettverk.

Fylkesstyret 
Leder, Anne Lise Fredlund, Lillehammer 
1. nestleder, Jørn Grøtberg, Østre Toten 
2. nestleder, Amund R. Heggelund, Stange 
Medlem, Hilde Mari Bjørke, Løten 
Medlem, Ranveig Kjelsnes, Hamar 
Medlem, Dag Øystein Alfheim, Nord-Odal 
Medlem, Karin Lervang, Rendalen 
Medlem, Svein Holen, Vågå 
Medlem, Bjørn Kjensli, Øystre Slidre 
Medlem, Eva Kahn (til okt.20) 
SU-medlem, Simon Pettersen 
SU-medlem, Ine Guldbrandsen 
 
1. vara, Anne Bi Hoffsten, Hamar 
2. vara, Mizanur Rahaman, Lillehammer 
3. vara, Ingvild Elise Ihle 
SU-vara 1, Else Marie Brobakken 
SU-vara 2, Mari Bunes 
 
Landsstyrerepresentanter 
Medlem, Anne Lise Fredlund, Lillehammer 
Vara, Jørn Grøtberg, Østre Toten 
Vara, Mizanur Rahaman, Lillehammer 
Vara, Svein Holen, Vågå  
Medlem, Bjørnar Tollan Jordet, Tolga 
Vara, Ranveig Kjelsnes, Hamar 
Vara, Mette Mikkelsen, Elverum 
Vara, Karin Lervang, Rendalen 

Kvinnepolitisk utvalg 
Leder, Eva Kahn, Gjøvik 
Medlem, Sara Vatne, Nord-Aurdal 
Medlem, Frøydis Sund, Hamar 
Medlem, Linda Marie Enger, Elverum 
SU-medlem, Marte Emilie Nordby Mellum 

 
Faglig utvalg 
Leder, Svein Holen, Vågå 
Medlem, Roar Pedersen, Ringsaker 
Medlem, Randi Kjøs, Hamar 
Medlem, Liv Kaatorp, Hamar 
SU-medlem, Simon Pettersen  

Miljøpolitisk utvalg 
Leder, Anne Bi Hoffsten, Hamar 
Medlem, Bjørn Kjensli, Øystre Slidre 
Medlem, Thomas Cottis, Løten 
Medlem, Anne-Sultana Douvlos, Gjøvik 
SU-medlem,  

Helsepolitisk utvalg 
Leder, Mildrid Asgeirsdatter Ullerud, Gjøvik 
Medlem, Helge Bjørnsen, Stange 
Medlem, Oda Solheim Hammerstad, Gjøvik 
Medlem, Mette Mikkelsen, Elverum 
Medlem, Vegard Jensvold, Løten 
SU-medlem, Mari Bunes 

Landbrukspolitisk utvalg 
Leder, Karin Lervang, Rendalen 
Medlem, Mai Bakken, Lom 
Medlem, Helge Midttun, Gran 
Medlem, Karin Wiik, Nordre Land 
Medlem, Cecilie Aspheim, Østre Toten 
SU-medlem, Eivor Braastad 

 

 

 



 
 

Årsmelding 2021 
Innlandet SV sv.no/innlandet  5 

 
 

 

Kommunikasjonsutvalg 
Leder, Elisabeth Amundsen, fylkessekretær 
Medlem, Liv Kristin Lyngstad, Gran 
Medlem, Amund R. Heggelund, Stange 
Medlem, Mads Skjørberg, Kongsvinger 
Medlem, Beathe Johansen, Elverum 
Medlem, Ole Midthun, Hamar 

Valgkomite 
Leder, Roar Pedersen, Ringsaker 
Medlem, Inga Marie Norderhus, Sel 
Medlem, Aksel Hagen, Lillehammer 
Medlem, Hilde Mari Bjørke, Løten 
SU-medlem, Mari Bunes 

 

 

Nominasjonskomite valgdistrikt Hedmark 
Leder, Eldri Svisdal, Elverum 
Medlem, Gunnar Nygård, Nord-Odal 
Medlem, Karin Lervang, Rendalen 
Medlem, Helge Bjørnsen, Stange 
SU-medlem, Mari Bunes 

Nominasjonskomite valgdistrikt Oppland 
Leder, Berit Øygard, Nord-Aurdal 
Medlem, Niklas Aas Skovdahl, Øyer 
Medlem, Elisabeth Braaten, Vestre Toten 
Medlem, Olav Aannerud Bjørseth, Gjøvik 
Su-medlem: 

Revisorer 
Camilla Waage 
Hallvard Hatlestad 
Vara; Roar Pedersen  

 

Ansatt  
I tråd med arbeids- og organisasjonsplan og budsjett, beholdt fylkeslaget ordningen med 
fylkessekretær og opprettet en fast 100% stilling. Elisabeth Amundsen, som hadde vært 
ansatt midlertidig fra januar 2019, ble tilbudt stillingen og takket ja i februar 2020. 

Distriktssekretæren er ansatt av SV sentralt, med daglig leder på partikontoret som 
personalansvarlig. Fylkesleder er arbeidsleder. 

Prioriterte oppgaver er kommunikasjon og informasjon, skolering, arrangementer og 
møtesekretæroppgaver.  
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Nøkkeltall 

 
958 betalende medlemmer, opp fra 843 

  
29 aktive lokallag med til sammen 164 tillitsvalgte 
 

 

 
51 folkevalgte i kommuner og 3 på fylkestinget 
 

 
2 524 presseoppslag i lokale medier 

 
Medlemmer 
Innlandet SV hadde ved inngangen til 2020 824 betalende medlemmer og 958 ved årets 
slutt. I løpet av året har 74 nye medlemmer meldt seg inn, fordelt på alle lokallag. Få 
medlemmer melder seg aktivt ut. De vi mister, er de som ikke betaler kontingent, flytter fra 
fylket eller melder seg inn uten å betale.  
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Synlighet 

Sosiale medier 
Pr 31.12.2020 hadde Innlandet SV 4 052 følgere på Facebook og 545 på Instagram. Vi er 
nest størst av SVs fylkeslag på Facebook, bare slått av Oslo SV, og nest størst av samtlige 
fylkeslag i Innlandet. Facebook som kommunikasjonskanal er viktig for oss, og blir nok også 
viktig i året som kommer hvor vi må forvente at valgkampen blir mer digital enn tidligere.  
Det er publisert 268 poster på Facebook, flest bilder og lenker. Engasjementsfrekvensen er i 
snitt 8% (andel av de som ser posten som engasjerer seg), med mest engasjement på 
videoer. Her er det delt bl.a. artikler, kronikker, «egne» nyhetssaker, videoer, bilder og 
«stories» gjennom hele perioden. I tillegg en lukket FB-gruppe bidratt til intern 
kommunikasjon. Tre mest engasjerende poster:  

1. Fredlund og Andersen lansert som toppkandidater, lenke 30.11. 
2. Lysbakken taler til folkemøte på Lillehammer, direktesending 28.10. 
3. Andersen og Haltbrekken om elektrifisering av Røros- og Solørbanen, lenke 12.6. 

Det er publisert 90 Poster på Instagram. Engasjementsfrekvensen er i snitt 15%. På 
Instagram deles både bilder og «stories». Tre mest engasjerende poster:  

1. Fredlund og Andersen lansert som toppkandidater, karusell 1.12. 
2. Markering av Pride, karusell 27.6. 
3. Markering av Vinterpride, karusell 22.2. 

Egne medier 
Vi har publisert 43 nyhetssaker i år på sv.no/innlandet, og sendt 14 medlemsbrev og 16 
interne nyhetsbrev. 

Tradisjonelle medier 
Det er registrert 2 524 medieoppslag på SV i 
innlandets lokale- og regionale medier i 
perioden. Det foreligger ikke tilsvarende tall for 
forrige mellom-valg-perioden. I forrige periode, 
hvor det var valgår, hadde vi 4 249 treff, hvor 
om lag 1 500 av disse var i august og 
september måned.  

 

Det er i all hovedsak aviser, både på papir og på nett, SV 
figurerer. Det var derfor ekstra gledelig når Østerdalsradioen 
ønsket å intervjue landbrukspolitisk leder Karin Lervang i 
forbindelse med landbrukspolitisk utvalgs uttalelse om at det må 
utarbeides egne tiltak som sikrer sesongarbeidere til landbruket 
uten økt smittefare. 

 

 

Medieoppslag fordelt på måneder i 2020 
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https://www.facebook.com/InnlandetSV/posts/10157377878836956
https://www.facebook.com/InnlandetSV/videos/654750782097928/
https://www.facebook.com/InnlandetSV/posts/10156991163456956
https://www.instagram.com/p/CIP6xjljmp1/
https://www.instagram.com/p/CB8pN1spv9f/
https://www.instagram.com/p/B84ED_mqft8/
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Moria 

SV har over lang tid vært opptatt av 
situasjonen i Moria, og har vært en klar og 
tydelig stemme for å evakuere barn og 
barnefamilier fra flyktningeleiren. 

Årsmøtet 2020 fikk en rystende beskrivelse 
om forholdene mennesker lever under i 
Moria fra stortingsrepresentant Karin 
Andersen, og vedtok en uttalelse i 
forbindelse med dette fremmet fra Hilde Mari 
Bjørke og Karin Andersen. 

 

 

I april fremmet fylkestingsgruppa en interpellasjon til fylkestinget, 
sammen med AP, MGD og R, om å gi støtte til oppropet om å 
evakuere barna fra Moria. Interpellasjonen hadde støtte fra flere 
partier og ville trolig blitt vedtatt om ikke Senterpartiet hadde motsatt 
seg behandling.  

I mai ble det satt ned en arbeidsgruppe for å arbeide videre med 
tematikken. Gunnar Nygård og Hilde Mari Bjørke jobbet frem et 
oppdatert innlegg om situasjonen i Moria, og kom på trykk i 2 aviser 
Innlandet. Fylkeslagets engasjement i saken slutter ikke med dette, 
og det vedtas en ny uttalelse på representantskapet i juni, også 
denne nådde avisene med 7 oppslag. 

 

17 av 29 
Samtidig har folkevalgte i lokallagene gjort en formidabel innsats ved 
å fremme interpellasjoner og forslag i sine kommunestyrer. I Hamar, 
Lillehammer, Nordre Land, Gran, Øystre Slidre, Nord-Aurdal, 
Kongsvinger, Søndre Land, Tolga, Stange, Trysil, Elverum, Løten, 
Tynset, Sel og Stor-Elvdal fikk vi gjennomslag og kommunestyret 
valgte å gi sin støtte til oppropet. Dessverre ble vi nedstemt i Gjøvik, 
Rendalen og Vågå. 

I slutten av november var det en nasjonal markering som flere SV-
medlemmer deltok på. Innlandet SV valgte å markere dette gjennom 
sosiale medier, bruk av flytevester og emneknaggene #50erikkenok 
og #EuropeMustAct. 

 

 

1: Noen av Innlandet SVs medlemmer aksjonerer på 
Facebook i anledning en nasjonal markering. 

2: Faksimile fra gd.no 

3: Faksimile fra 
ostlendingen.no 
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Sykehus 
Gjennom uttalelsen «Ingen nedbygging ved Sykehuset Innlandet – gå vekk fra 
foretaksmodellen» stadfester årsmøtet sin motstand mot foretaksmodellen. Flere delegater 
på årsmøtet ønsket seg også en større sykehusdebatt i Innlandet SV, og fylkesstyret valgte å 
utfordre Helsepolitisk utvalg til å ta tak i dette, noe utvalget sa ja til.  

Utvalget sendte ut en undersøkelse til 
lokallagene som 11 lokallag svarte på. 
Undersøkelsen tok fatt i en del 
påstander og dannet grunnlag for 
utvalgets videre arbeid.  

Helsepolitisk utvalg arrangerte åpent 
møte den 16. april, og tema var 
sykehus. Møtet ble også livestreamet 
på Facebook hvor det var anledning til 
å melde inn spørsmål til innlederne. Et 
godt besøkt møte hvor argumenter på 
«begge» sider av sykehussaken ble 
tatt opp og drøftet.  

 

Med bakgrunn i innspill og debatt fra det åpne møtet og lokallagsundersøkelsen, fremmet 
helsepolitisk utvalg et forslag til to uttalelser på representantskapsmøtet i juni; 
«Sengekapasiteten må opprettholdes i Sykehuset Innlandet» og «Sykehusene i Innlandet i 
fremtiden».  Uttalelsene ble vedtatt med endringer og knappe flertall. 

Etter ny samfunnsanalyse og forslag til 
funksjonsfordeling fra ei arbeidsgruppe i 
Sykehuset Innlandet HF har debatten «rast» 
i hele Innlandet.  

I denne debatten er det mange hensyn å ta. 
Samtidig vil det være vanskelig å forene alle 
disse hensynene. Fylkesstyret diskuterte 
saken i sitt møte i desember, og konkluderte 
med at Innlandet SV følger vedtatt politikk.  

Fylkesstyret mener også at lokallagene står 
fritt til å ta egne standpunkt og det er å 
forvente at det er uenighet i partiet og 
mellom medlemmer om dette. En uenighet 
vi håndterer fint med en god partikultur. 

 

  

4: Helsepolitisk utvalgs leder, Mildrid Asgeirsdatter Ullerud, 
leder an på åpent livestreamet møte om sykehus. 

5: Faksimile fra oa.no 6: Faksimile fra h-a.no 
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Rusreformutvalgets innstilling 
På årsmøtet fremmet Helge Bjørnsen, Stange SV, og Knut Bo Kielland, Søndre Land SV, 
forslag til en uttalelse om rusreformutvalgets innstilling. Etter debatt valgte årsmøtet å sende 
denne uttalelsen til sluttbehandling i representantskapet.  

Helsepolitisk utvalg, hadde forståelig nok, 
mye av sin arbeidskapasitet bundet opp i 
oppdraget knytte til sykehusstruktur. Men 
Helge Bjørnsen, Jørn Grøtberg, Karin 
Andersen og Hilde Mari Bjørke har alle tatt et 
særlig ansvar for arbeidet frem til vedtak. 

Fylkesstyret vedtok en uttalelse som støttet 
at befatning med illegale rusmidler fortsatt 
skal være ulovlig. I tråd med landsmøtets 
vedtak ønsker også Innlandet SV at bruk og 
besittelse av brukerdoser skal 
avkriminaliseres, og peker på at alternativer 
til straff og økt helsehjelp må utredes videre 
og følges opp. Det må være det 
forebyggende arbeidet som står i fokus.  

Ved å peke på forebyggende aktivitet, 
avkriminalisering, alternative straffemetoder og økt helsemessig oppfølging er Innlandet SV 
også klar over at det fordrer en helt annen kommuneøkonomi enn hva regjeringa har lagt 
opp til. Og vi understreker derfor at: «Økte midler til kommunene er en forutsetning for en 
styrket rusomsorg, med den kapasiteten og den kompetansen som trengs i hjelpeapparatet». 

Høringsfristen var 15. mai 2020, og representantskapet var i juni. Fylkesstyret valgte derfor å 
sende inn høringssvaret uten sluttbehandling i representantskapet. Saken ble allikevel satt 
opp i representantskapet slik at den politiske retningen kunne korrigeres dersom 
representantskapet ønsket det. Det gjorde ikke representantskapet. 

 

Forbud mot fyrverkeri – lokallagspakke 
Årsmøtet vedtok også en uttalelse om 
fyrverkeri som peker på at fyrverkeri fører 
til redde husdyr, skader på mennesker og 
hjem, og oppleves som et kjøpepress for 
mange. Uttalelsen ble sendt til 
arbeidsprogramkomiteen og til 
stortingsrepresentantene. 

Elverum SV, som var forslagsstiller, ble 
invitert til å være med på å utarbeide en 
lokallagspakke på temaet. 

Pakken er videreutviklet nå på 
ettervinteren og ligger klar slik at lokallag 
som ønsker det kan ta den i bruk i sine 
kommuner når de ønsker det.  

I pakken ligger det et enkelt faktaflak, 
forslag til leserbrev og interpellasjon, og 
den finnes på våre interne sider for 
lokallagene.  

Dersom lokallag eller folkevalgte ønsker 
mer i fyrverkeripakka, oppfordrer vi til å 
melde det inn. 

7: regjeringen.no 
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Merkedagene; 8. mars, 1. mai og 5. juni 
 

Kvinnedagen 
I et feministisk parti markeres selvfølgelig kvinnedagen. I 
2020 var det vold mot kvinner SV satte søkelyset på. Det var 
markeringer flere steder i Innlandet, hovedsakelig arrangert 
av lokallag i samarbeid med andre partier eller 
organisasjoner. Flere ble avlyst med tanke på korona-
pandemien. Noen utendørsarrangementer ble gjennomført 
og Anne Lise Fredlund holdt appell på Lillehammer. 
Fylkesstyret vedtok en uttalelse på sitt første møte 7. mars i 
anledning kvinnedagen. Denne uttalelsen ble signert 
fylkesleder Anne Lise Fredlund og kvinnepolitisk leder Eva 
Kahn og kom på trykk i flere aviser.  

Arbeidernes internasjonale kampdag 
Det var under tittelen «Solidaritet i en ny framtid» 
fylkesstyret ble invitert av faglig utvalg til å diskutere 
arbeidslivet og arbeidernes situasjon under 
koronapandemien og i det grønne skiftet.  

Resultatet ble en god uttalelse forankret i fylkesstyret. 
Faglig leder Svein Holen, landbrukspolitisk leder Karin 
Lervang, miljøpolitisk leder Anne Bi Hoffsten og 
fylkesleder Anne Lise Fredlund deltok i en minikampanje 
knyttet til uttalelsen i sosiale medier som oppnådde 4700 
organiske treff på Facebook og i overkant av 950 på 
Instagram. Uttalelsen var også på trykk i fylkets aviser. 

Flere lokallag markerte også dagen gjennom digitale 1. mai-tog eller digitale appeller.  
SV nasjonalt hadde også en lengre sending på Facebook som vi var delaktige i. 

Verdens miljødag 
«Vi vil ta vare på naturen og det biologiske 
mangfoldet – både gjennom bærekraftig bruk, vern 
og restaurering av ødelagt natur. Derfor vil vi 
beskytte myr og våtmark, og verne gammelskog i 
Innlandet. 
Innlandet SV setter pris på de livsviktige tjenestene vi får fra en levende og biologisk rik 
natur. Vi må beskytte den for framtida, så generasjonene som kommer etter oss kan fortsette 
med bærekraftige bruk av naturen i all framtid».  
Dette var budskapet fylkeslaget hadde i 
forbindelse med verdens miljødag. Her hadde miljøpolitisk utvalg arbeidet frem et forslag til 
uttalelse som fylkesstyret tok vel imot, og som ble spredt i både sosiale medier og i fylkets 
aviser. 

 8: Faksimile GD papir 10.03.20 

 9: Fra Avisa Valdres papir 16.06.20. 
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Grønn Ny Deal - GND 
Grønn Ny Deal tar mål av seg å være en samfunnsplan for å stanse klimaproblemet, og 
samtidig skape et samfunn for de mange. Prosjektet er initiert fra 
stortingsgruppa/sentralstyret og skal være både et rettferdighets-, omstillings- og 
investeringsprosjekt for ei framtid uten utslipp. Partiets arbeid med GND gikk parallelt med 
arbeidsprogramprosessen, og det har tidvis vært utfordrende å gi innspill til det sentrale 
arbeidet all den tid prosjektet progresjon ikke har vært som forespeilet. 
Innlandet SV så tidlig at dette er et prosjekt som vi 
ville prioritere å gi innspill til med det mål at 
Innlandet skal ha en sentral plass og være en 
tydelig del av SVs grønne nye deal. Amund 
Heggelund og Jørn Grøtberg ledet oppstarten av 
arbeidet, og Amund Heggelund sluttførte dette. 
Fylkesstyret pekte ut fem ulike pakker i GND:  
a) Snuoperasjon for grønne virkemidler,  
b) Elektrifisering av Norge,  
c) Infrastruktur,  
d) Arbeid og kompetanse,  
e) Bioindustri (herunder primærnæringene). 
Samtidig ble det bestemt at uttalelsen fra årsmøtet 
«Et grønt og bærekraftig landbruk» spilles inn i sin 
helhet.  
Innlandet SV jobbet i fem arbeidsgrupper med ulike deler av Grønn Ny Deal, og samlet dette 
til et helthetlig innspill. Som region er Innlandets to store utslippsdrivere transport og 
landbruk. Innlandet SVs innspill gikk derfor i hovedsak på hvordan vi mener at man kan 
redusere utslippene innenfor disse sektorene gjennom økt satsning på kollektivtransport, 
GPS-prising av vei og gods på bane, sammen med en satsning på biogass og den grønne 
bioøkonomi. Det er helt sentralt for Innlandet SV at den grønne utviklingen også bidrar til å 
skape nye arbeidsplasser og på den måten bidrar til å møte demografiutfordringene i fylket 
vårt. Innspillet er derfor ganske konkret når det kommer til nødvendige tiltak innfor skog- og 
jordbruk.  

Innlandet SV inviterte medlemmene til nettmøte om GND sammen med Lars Haltbrekken 
13.juni. Der ble også Innlandet SVs innspill presentert og det var rom for spørsmål og debatt.  

Innlandet SV har fått gjennomslag for store og viktige satsninger i arbeidet med Grønn Ny 
Deal, men det er viktig fremover å markere tydelig hvilke konkrete tiltak som kreves i 
Innlandet. Hvilke nye næringer bør vi være i førersetet for, og hvilke utfordringer er særlig 
viktig for oss å løse?   

Det ligger mange gode distriktshensyn i utkastet til GND, som nærhetsreform, 5G i hele 
landet, utbygging av jernbane og styrking av kommunale og regionale næringsfond. Men, det 
gjenstår fortsatt en innsats for å få gjennomslag for nyansene i landbrukspolitikken, så som 
styrking av tollvernet for å begrense import av kraffôr og soya. Det foreligger heller ingen 
tydelige satsninger for stimuleringsordninger rettet mot skogbruket. I togsatsningen må vi 
også fremover være tydeligere på våre konkrete ønsker og behov.  

 
 

 10: sv.no/innlandet 
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Arbeidsprogram frem mot landsmøtet 
Landsstyret valgte i 2019 en forberedende arbeidsprogramkomite. Ikke alle fylkeslag er så 
heldige at de blir direkte representert i arbeidsprogramkomiteen. Det har Innlandet SV vært 
gjennom at Nisveta Tiro, Øyer SV, ble innstilt av sentralstyret og valgt av landsstyret.  
Fylkesstyret ønsket å ha et aktivt forhold til programprosessen, og det er Anne Lise Fredlund 
som har hatt det overordnede ansvaret for fylkeslagets prosess. Fylkesstyret så tidlig at det 
ikke var anledning til å fordype seg i alle mulige deler av programmet. Noen områder ble 
derfor prioritert ut fra hva fylkesstyret mente var særlig viktig for Innlandet. Dette var:  
a) grønn og bærekraftig omstilling, b) Mestring i (og av) livet, c) Samferdsel og infrastruktur 
og d) helse.  

Grønn og bærekraftig omstilling 
Årsmøtets uttalelse «Et grønt og bærekraftig landbruk» ble sendt inn til 
arbeidsprogramkomiteen som fylkeslagets innspill. I all hovedsak kan vi konstatere at 
komiteen og landsstyret har vært enig med Innlandet SV. Alle punkter er så godt som dekket 
med unntak av å stimulere til bylandbruk og å etablere enkle og gratis ordninger for sortering 
og levering av landbruksplast. Vi velger å tro at det ikke er fordi det er uenighet om punktene, 
men at programkomiteen mener det er dekket på annet vis eller utelatt på grunn av 
detaljeringsgrad. Særlig fornøyd er vi med at det slås fast at landbruket kan være en av 
driverne i det grønne skiftet, forbedring av kanaliseringspolitikken og at alle gårdsbruk i alle 
størrelser må ha muligheten til å ta i bruk ny teknologi, ny agronomi og kunnskap om jorda, 
og mer miljø- og klimavennlige driftsformer. 
Mestring i (og av) livet 
Denne delen av Innlandet SV var det flere gode bidragsytere til. Kvinnepolitisk utvalg 
arbeidet med en stor del og det samme gjorde også Amund Heggelund. Hovedgrepet 
Innlandet SV foreslo ved å skille mellom familiepolitikk og barne- og ungdomspolitikk fikk ikke 
gjennomslag i komiteen. Men også her finner vi igjen store deler av innspillene som er sendt 
inn. Blant annet å gi barn rett til å fremme individuelle klager til FNs barnekomité og lovfeste 
fritidstilbud for barn og unge slik at de har tilgang på åpne og gratis fritidstilbud i alle 
kommuner.  
Innlandet SV har vektlagt at en god familiepolitikk er politikk som bidrar til å gi barn og unge 
gode oppvekstvillkår på systemnivå. Vektlegging av kvinnehelse med forskning på 
kvinnerelaterte sykdommer, jordmødre, desentralisert fødselsomsorg og sikre kommende 
foreldre en trygghetsskapende og kunnskapsbasert svangerskapsomsorg uten et 
overdrevent fokus på mulig sykdom eller avvik er eksempler på dette.  

Samferdsel og infrastruktur 
En bevisst politikk for samferdsel og transport er viktig dersom vi skal nå målet om 
nullutslipp. For å løse dette feltet satte fylkesstyret ned en adhoc-gruppe bestående av Mai 
Bakken, Mizanur Rahaman og Anne Lise Fredlund. I dette arbeidet har Innlandet SV blant 
annet spilt inn forslag om å utrede en ny modell for å beregne samfunnsøkonomisk nytte ved 
vegutbygging, finne løsninger som vegprising som erstatning for bompenger, reversere 
privatiseringa av jernbanen og stanse oppstykkinga av Statens Vegvesen. Vi registrerer med 
glede at disse punktene er innarbeidet i forslaget til arbeidsprogram som skal behandles på 
landsmøtet, og forventer at de blir vedtatt. 
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Helse 
Samtidig med at helsepolitisk utvalg arbeidet med sykehusstruktur i Innlandet og 
rusreformutvalgets innstilling hadde utvalget også en finger med i utarbeidelsen av Innlandet 
SVs innspill til arbeidsprogramkomiteen om helse. Også her finner vi igjen store deler av 
innspillet i forslag til arbeidsprogram.  
Vår bekymring knyttet til antibiotikaresistens svares opp gjennom forslag om å lage en 
nasjonal plan for tematikken, og vi møter gjenklang i ønsket om å bygge opp nasjonale lager 
og produksjon av legemidler og medisinsk utstyr for å sikre befolkningen. Mange kommuner i 
Innlandet har meldt om fastlegekrise, noe Innlandet SV også tar opp i sitt innspill, og vi ser at 
forslaget om å ansette flere fastleger i faste stillinger i kommunen, legge til rette for faglig 
utvikling og å styrke de kommunale legevaktene er med i forslaget til arbeidsprogram. 
Innlandet SV er sikker på at det er tiltak som bidrar til at fastlegen har tid til å veilede og 
støtte sine pasienter, i tillegg til å behandle. Til sist konstaterer vi fornøyd at psykiatrien, i tråd 
med vårt forslag, har fått betydelig plass i arbeidsprogramforslaget. Det vektlegges å styrke 
de lokale tilbudene, bygge ut lavterskeltilbud, psykiatrisk legevagt og skolehelsetjeneste. Den 
kommunale opptrappingsplanen for psykisk helse må videreføres og midler må øremerkes 
fra staten. 

Kampanjer 
Enkle SoMe-kampanjer 
Igjennom året har fylkeslaget forsøkt å kjøre noen enkle kampanjer på sosiale medier for å 
opprettholde aktivitet på sidene i rolige perioder samtidig som det fremmes et politisk 
budskap. Først ut var kampanjen rundt 1. mai (omtalt under overskriften Arbeidernes 
internasjonale kampdag).  
Dernest brukte vi sommeren til å snakke om at det er en del fine opplevelser rett utenfor 
kjøkkendøra som er gratis under emneknaggene #innlandssommer #bedreennutlandet.  
I adventstiden dukket også rampenissen opp hos Innlandet SV. Alle 24 postene med 
rampenissen hadde politiske budskap eller pekte på politikere. Blant disse var 
kommuneøkonomi, tannhelse, vinterdrift av gang- og sykkelveier og en demonstrasjon blant 
mednisser for å evakuere barn og barnefamilier fra Moria. 
I romjula kommuniserte vi rundt juleglede. I denne kampanjen hadde vi samme fokus som på 
sommeren hvor vi oppfordret til å enten bidra til gjenbruk, ringe noen som er ensomme eller 
gi seg selv litt kvalitetstid gjennom med tur i skogen. 
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#SløyfRasisme 
I høst var SIAN på Hamar, og i den forbindelse ønsket 
fylkesstyret å lage en kampanje som viste frem SVs politikk på 
mangfold og inkludering. Det ble vist ryggen til rasisme på 
Folkevalgt- og tillitsvalgtkonferansen samme dagen som det 
var arrangement på Hamar. 

I forlengelsen av dette ble det rekruttert ei arbeidsgruppe via 
vår interne Facebook-side. Arbeidsgruppa ble bestående av: 
Anne Brit Bismo (Sel), Mieke Punie (Nordre Land), Ranveig 
Kjelsnes (Hamar), Beate Johansen (Elverum), Hilde Mari 
Bjørke (Løten), Kaia Paulsen (Lillehammer) og Anne Lise 
Fredlund (fylkesleder). Deres arbeid resulterte i en større 
aksjonsmåned med #SløyfRasismen som tema og en 
dreiebok med forslag til ulike handlingsalternativer. Nå i 
februar 2021 har mange av lokallagene deltatt i aksjonen. 

Fylkeslaget har registrert at mange har 
knytt sløyfer på offentlige steder i sin 
kommune og lagt ut bilder på sosiale 

medier. Det er levert og vedtatt interpellasjoner i kommunestyrer på 
temaet. Flere lokallag har publisert mini-intervjuer på sine Facebook-sider 
om hva mangfold og inkludering betyr for den som er intervjuet. Det har 
vært leserbrev på trykk fra enkeltmedlemmer og et samleinnlegg fra alle 
lokallagslederne i Gudbrandsdalen.  

Mange lokallag har deltatt og fylt sosiale medier og folkevalgte arenaer 
med vår politikk og budskap, og samtidig knytt sløyfer i det offentlige rom. 
Det gjenstår å ha en ordentlig evaluering av kampanjen, men slik det ser 
ut nå så har kampanjen vært vellykket. 

Samspill mellom lokallag og fylkeslag 
Det kommer fra tid til annen innspill og forespørsler fra lokallag om å ta opp saker i 
fylkespartiet. I denne beretningen velger vi å trekke frem to av dem spesielt. 

Forurensning fra Folldal Gruver 
Ståle Støen i Folldal SV meldte opp sak om forurensning fra Folldal Gruver. Dette resulterte i 
en uttalelse fra fylkespartiet, med tilhørende melding til stortingsgruppa og anmodning om å 
ta opp saken videre på Stortinget. Anmodningen tok stortingsgruppa og Karin Andersen på 
strak arm, og det ble fremmet et dokument 8-forslag som dessverre ikke fikk flertall. Dette 
må vi følge opp videre i året som kommer. 
Vilkår for ekspressbusser under koronapandemi 
Nord Aurdal SV ønsket få støtte fra Innlandet SV om krav til ekspressbussenes vilkår under 
koronapandemien. Innlandet SV støttet selvsagt dette, og Mai Bakken tok dette opp i 
fylkeskommunens samferdselsutvalg. Samtidig fremmet stortingsgruppa forslag om å få på 
plass en økonomisk kompensasjon for ekspressbuss der det ikke er tilbud om noe annet. 
 

11: Jorid Vorkinn og Jacob 
Sagsletten fra Vågå SV  
sløyfer rasismen 

12: Sigrun Kristoffersen fra 
Sør-Odal SV legger frem sin 
interpellasjon 
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Møter i fylkeslaget 
 

Fylkesstyret 
I løpet av året har fylkesstyret hatt 12 ordinære møter, og 5 ekstraordinære møter. To av 
møtene er avholdt med fysisk oppmøte (7. mars og 23. august) fordi smittesituasjonen tillot 
dette. 177 saker er behandlet og det har vært godt oppmøte fra alle fylkesstyrets medlemmer 
gjennom hele perioden. Møtene har også hatt god deltakelse fra fylkestingsgruppa og Karin 
Andersen som stortingsrepresentant. 
Koronapandemien har lagt begrensninger på de utadrettede planene fylkesstyret la tidlig i 
mars før nedstengingen av samfunnet, men digitale møtearenaer har bidratt til at aktiviteten i 
fylkeslaget allikevel har, etter forholdene, vært høy. 

 
 13:Fylkesstyret på zoom-møte 

Arbeidsutvalget 
Arbeidsutvalget har i denne perioden fungert som et reelt arbeidsutvalg, og har hatt 14 egne 
møter. I tillegg til at flere at fylkesstyrets medlemmer har forberedt saker, har arbeidsutvalget 
hatt ansvar for saksforberedelser sammen med fylkessekretær. Det er behandlet 98 saker i 
løpet av året i arbeidsutvalget.  
Representantskap 
Det er avholdt to representantskapsmøter i perioden. Ett for å behandle saken valg, og ett 
som også behandlet politiske saker. Innlandet SVs syn på sykehus, Moria-saken og 
uttalelsen en solidarisk ruspolitikk ble debattert der. I tillegg til at Lars Haltbrekken innledet 
på Grønn Ny Deal. En innledning med påfølgende diskusjon som ble sendt direkte på 
Facebook-sidene våre. 
Mini-tur 
Fylkesleder og fylkessekretær hadde en liten uformell møteturne og møtte representanter fra 
Øyer SV, Folldal SV, Tynset SV, Åmot SV og Elverum SV. 
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Folke- og tillitsvalgtkonferanse 
I september ble det arrangert en folke- og tillitsvalgtkonferanse på Norsk Vegmuseum. 
Konferansen hadde 30 oppmøtte, og fikk politiske innledninger fra Oddny Miljeteig (Bergen 
SV) og Solfrid Lerbekk (arbeids- og sosialkomiteen, Stortinget). I tillegg fikk folkevalgte og 
tillitsvalgte møte andre i hhv. Posisjon og opposisjon og delte erfaringer med hverandre om 
dette.  
Innlandsdag med Karin 
Med korona og kommuneøkonomi 
som bakteppe ble det arrangert en 
dag hvor Innlandet SV sammen med 
Karin Andersen møtte ordfører i 
Hamar kommune, kommuneledelse i 
Øyer og Trysil kommuner og 
fylkeskommunedirektør i Innlandet 
fylkeskommune i enkeltmøter. På 
kveldstid ble lokallagene i 
nærområdet invitert til et internt møte 
på Biri med tema kommuneøkonomi.  
Nominasjonsmøte 
I midten av januar holdt Innlandet SV nominasjonsmøter i valgkrets Oppland og Hedmark. 
Begge møtene hadde godt oppmøte av lokallagene.  

Hedmark valgdistrikt Oppland valgdistrikt 
1 Karin Andersen 1 Anne Lise Fredlund 
2 Amund Røhr Heggelund 2 Hans Olav Lahlum 
3 Stine Akre 3 Mai Bakken 
4 Bersvend Salbu 4 Niklas Aas Skovdahl 
5 Hilde Mari Bjørke 5 Liv Kristin Lyngstad 
6 Thomas Tinglum 6 Mizanur Rahaman 
7 Gunn Bråten 7 Karin Wiik 
8 Carmen Monfort Ibanez 8 Kjetil Bjørklund 
9 Ole Midthun 9 Anna Ekrem 
10 Nour Hubous 10 Ahmed Haruun Ali 
11 Sigurd Arnekleiv Bækkelund 11 Berit Synnøve Øygard 
12 Karin Mathisen 12 Svein Holen 
13 Jon Ola Kroken   

 

Folkemøte 
I oktober ble det i samarbeid med Lillehammer SV arrangert folkemøte på Lillehammer kino 
med Lysbakken som hovedtaler. Kulturhjerte sto for det kulturelle innslaget, og Thea 
Kamfjord Eriksen hadde appell. Fagforbundet, Oppland Bonde- og småbrukarlag og NHO 
deltok også.  
Til tross for korona fant nær 60 påmeldte møtet som interessant, og arrangementet er 
vurdert til å ha vært vellykket.  

 14: Jørn Grøtberg ledet internt møte om kommuneøkonomi. 
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Nettmøter  
Det har blitt holdt flere samlinger på nett både for medlemmer, folkevalgte, lokallagsledere og 
øvrige tillitsvalgte. Noen av disse har også blitt sendt direkte på Facebook-siden, for å nå et 
større publikum, som Haltbrekkens innledning om GND på representantskapet og Bergstøs 
presentasjon av arbeidsprogrammet i november.  

I starten av koronapandemien ble det arrangert egne nettmøter om situasjonen. I mars ble 
alle lokallagsledere invitert til et møte om situasjonen, og i april ble folkevalgte invitert til et 
tilsvarende møte tilpasset deres rolle. I mai ble alle folkevalgte invitert til møte med 
fylkeslaget og Kaski om krisepakkene, og tre lokallag bidro med erfaringer før det ble åpnet 
for felles refleksjon. I november ble det holdt et temamøte om kommuneøkonomi for 
lokallagsledere og folkevalgte.  

Fra oktober inviterte fylkeslaget til Lagmøter – en møteserie med månedlige samlinger om 
politikk og organisasjon. Det ble holdt to samlinger (oktober: lokale aktiviteter i laga, 
november: sosiale medier). Planen var at lagmøtene skulle holdes månedlig fra oktober til 
valgkampen, men på grunn av lavt oppmøte fra lokallaga ble den pauset fra januar.  

Deltakelse på eksterne møter 
Igjennom året har det blitt mindre eksterne møter enn hva vi hadde håpet, og flere 
arrangementer er avlyst på grunn av korona.  

Men Jørn Grøtberg har deltatt i Innlandet LOs representantskapsmøte, og Amund 
Heggelund har deltatt på Folldalskonferansen. Svein Holen skulle deltatt på vegne av SV i 
Fagforbundets representantskap, men dette ble dessverre avlyst.  
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Beretning 2020  
Fagpolitisk utval 
Fagpolitisk utval har vore samensett av Randi Kjøs, Liv Kaatorp, Simon Pettersen, Roar Pedersen og 
Svein Holen (leiar). 

Koronasituasjonen har naturleg nok sett grenser for utvalet sitt arbeid, men det er gjennomført seks 
digitale møte. Mellom møta har utvalet hatt dialog på e-post.  

Utvalet har på vegne av fylkesstyret utarbeidd forslag til uttale/avisinnlegg om 1. mai, og om kravet 
om innføring av feriepengar på dagpengar på nytt.  

Elles har utvalet arbeidd med planar om eit større fagpolitisk dagsseminar, noko som er lagt på is til 
det er mogleg å ha større fysiske møte att. Fagpolitisk utval er i kontakt med lokallaga med 
førespurnad om bistand eller samarbeid om markering av 1. mai 2021. 

 

Beretning 2020  
Helsepolitisk utvalg 
Helsepolitisk utvalg har i perioden bestått av Mildrid Ullerud (leder), Helge Bjørnsen, Oda Solheim 
Hammerstad, Mette Mikkelsen, Vegard Jensvold og Mari Bunes (SU).  
 
Årets hovedsak har vært sykehusstruktur. Utvalget ble utfordret av fylkesstyret om å ta tak i årsmøteuttalelsen 
Ingen nedbygging ved Sykehuset Innlandet – gå vekk fra foretaksmodellen. Vi sendte ut en undersøkelse 
til lokallagene, og inviterte til et åpent møte 16. april – som også ble direktesendt på fylkeslagets FB-side. 
Utvalget sammenfattet innspillene som kom inn, og foreslo to uttalelser som ble vedtatt av representantskapet i 
juni: Sengekapasiteten må opprettholdes i Sykehuset Innlandet og Sykehusene i Innlandet i fremtiden.  
 
Utvalget har hovedsakelig samarbeidet på e-post, men har også møttes digitalt.  
  

https://www.sv.no/innlandet/vi-mener/feriepengar-pa-dagpengar/
https://www.sv.no/innlandet/vi-mener/ingen-nedbygging-sykehuset-innlandet/
https://www.sv.no/innlandet/vi-mener/sengekapasiteten-ma-opprettholdes-i-sykehuset-innlandet/
https://www.sv.no/innlandet/vi-mener/sykehusene-i-innlandet-i-fremtiden/
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Beretning 2020 
Kommunikasjonsutvalget    
Utvalget har bestått av Elisabeth Amundsen (leder), Amund R. Heggelund, Beathe Johansen, Mads 
Skjørberg og Ole Midthun. I løpet av perioden har også Gunnar Nygård, Liv Kristin Lyngstad og Camilla 
Waage vært med i utvalget, men har trukket seg fra vervet.  
 
Mandat ble vedtatt og KomUt ble etablert av fylkesstyret i 25. april (FS 056-20), som oppfølging av 
organisatorisk prioritering i AoP: b. Satse på intern og ekstern kommunikasjon. Fra første møte 28. mai 
2020 til årsmøtet i 2021 har utvalget møttes 11 ganger, inkludert et arbeidsmøte på Stange. Mellom 
møtene har vi kommunisert i Teams og har brukt tilhørende løsninger for oppfølging. Gjennom 
perioden har utvalget sammen brukt tid på å finne best mulig arbeidsform og -fordeling.  
 
Prioriterte oppgaver har vært kommunikasjonsstrategi og deretter intranett og nettsiden. Utvikling og 
utsendinger av nyhetsbrev har også vært en viktig, løpende oppgave. Samtidig har utvalget også gjort 
annet kommunikasjonsarbeid som ligger i mandatet, som nettsaker og sosiale medier.  
 
Kommunikasjonsstrategien ble vedtatt i fylkesstyret 20. oktober. Intranett ble sendt til fylkesstyret 1. 
februar.  
 

Beretning 2020  
Kvinnepolitisk utvalg 
Kvinnepolitisk utvalg har i perioden bestått av Eva Khan (leder), Sara Vatne, Anne-Britt Bismo, Frøydis 
Sund, Linda Marie Enger og Marte Emilie Nordby Mellum (SU). I løpet av perioden ble Khan innvilget 
permisjon fra vervet som kvinnepolitisk leder, og fylkesleder fungerte som koordinator for utvalget. 

Utvalget har gitt flere innspill til fylkesstyret i perioden. Først, en uttalelse som ble sendt som leserbrev 
signert kvinnepolitisk leder og fylkesleder i forbindelse med 8. mars: Fra ignoranse til nulltoleranse. I 
november foreslo utvalget fire uttalelser som ble vedtatt av fylkesstyret: Barselomsorgen må prioriteres, 
Solidaritet med Polens kvinner, Krevende budsjettprosess og Deltidskrisa må vekk. Vi bidro også til Innlandet SVs 
innspill til SVs arbeidsprogram.  

Utvalget har hatt digitale møter, og ellers holdt kontakten og samarbeidet på e-post.  

  

https://www.sv.no/innlandet/2020/03/08/kvinnedagen20/


 

Beretninger fra Innlandet SVs utvalg 
Innlandet SV – Sosialistisk Venstreparti 
sv.no/innlandet                                  3 

Beretning 2020  
Landbrukspolitisk utvalg 
Landbrukspolitisk utvalg (LPU) har i perioden bestått av Karin Lervang (leder), Mai Bakken, Karin Wiik, 
Cecilie Aspheim, Helge Midttun og Sigurd Holand (SU). Sigurd gikk etter hvert ut av utvalget og Eivor 
Braastad (SU) gikk inn i utvalget.  
 
LPU ble opprettet av fylkesstyret i sak FS 17/19 i april 2019 med mål om å utvikle ny politikk og nye 
allianser.  Medlemmer til utvalget velges av årsmøtet.  
 

Arbeid i utvalget 
Årsmøtet 2020 vedtok mandat for utvalgene, og LPU har jobbet i tråd med dette. Utvalget har særlig 
lagt vekt på å drive kunnskapsutvikling og videreutvikle SVs landbrukspolitikk. Utvalget har fra mars til 
desember 2020 hatt månedlige Zoom-møter. Utvalget har også kommunisert via e-post og i en egen 
messenger-gruppe. 
Utvalget har i perioden jobbet med følgende saker:   
 
Vi har hatt 2 uttalelser. En om sesongarbeidere i koronaen og en om «Et grønt og bærekraftig 
landbruk - ryggraden i grønn omstilling i Innlandet», den siste ble vedtatt på årsmøtet 8.-9. februar 
2020.   
 
Uttalelsen om sesongarbeidere til landbruket ble tatt inn i HA 26.03.20, GD 28.03.20, Glåmdalen 
30.03.20 og OA 31.03.20 og radiointervju i ØsterdalsRadion 25.03.20 med leder.  
 
Innspill til SV sin Grønne nye Deal, der vi ble utfordret til å komme med innspill på blant annet 
sirkulærøkonomi. 
Leserinnlegg i GD «Et jordbruksoppgjør i karantene». Publisert 30.04.20 
 
Leserinnlegg i Nationen om beredskap og matsikkerhet «Også folk i byen blir sultne» 17.10.20. Dette 
leserinnlegget fikk vi positiv respons på fra folk som driver landbruk og som ikke er SV medlemmer. 
 
LPU planla landbrukspolitisk seminar lørdag 31.10.20 med todelt mål:   

• Skape forståelse og kunnskap om bærekraftig landbruk og hvordan vi kan produsere mat på 
norske ressurser. 

• Bidra til politikkutvikling for landbruk og matproduksjon. 
Seminaret la videre vekt på at matproduksjon ikke bare er en sak for bønder eller distriktene, det er 
like viktig for folk i by som i bygd. Temaet har stor internasjonal betydning, solidarisk matproduksjon 
krever en sosialistisk politikk. Seminaret måtte dessverre avlyses, men det var en målsetning om å 
gjennomføre aktiviteter med samme mål på et senere tidspunkt.  
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I desember kom LPU frem til, av flere grunner, at en studietur med noen av de samme temaene ville 
bidra positivt til kunnskapsutvikling i Innlandet SV. Det ville bli mer praksisnært, mindre formelt og 
dessuten ligne mindre på andre arrangementer som Innlandet SV gjennomførte i samme periode. 
 
Vi ønsket fortsatt å bygge opp kunnskap i egen organisasjon om landbruk generelt og regenerativt 
landbruk især.  

• Studieturen ville ha som mål å bygge kunnskap internt i Innlandet SV for å være faglig 
oppdatert i landbruksdebatten 

• Skape forståelse og kunnskap om bærekraftig landbruk og hvordan vi kan produsere mat på 
norske ressurser. 

• Bidra til politikkutvikling for landbruk og matproduksjon. 
 
Vi ønsket å satse på en studietur til Mari Sandsund og Evig grønne enger som driver regenerativt 
landbruk og Arvid De Haas som driver økologisk gartneri. Evig grønne enger arbeider aktivt med kurs 
for bønder i hele landet og samarbeider med Norsk Landbruksrådgiving. Dette er en driftsform som gir 
mer liv i jorda, gården og i bygda for å snu global oppvarming og reparere økosystemet. En satsning 
som tar vare på jordas organismer og samtidig binder mer karbon, er et område der klimapolitikk og 
landbrukspolitikk kunne forenes. De Haas har i mange år drevet et økologisk gartneri og har de siste 
åra satset på urter og grønnsaker. De selger småplanter til yrkesdyrkere og handelsgartnerier og selger 
også til private kunder. De driver videre et andelslandbruk og er aktive med kurs og veiledning. 
 
I tillegg planla vi for korte foredrag av Helge Midttun (grønn økonomi, skogbruk, bioenergi) Karin Wiik 
(solidarisk landbruk) og Mai Bakken (Norsk fjellsenter og klimapark). 
 
Planen var å gjennomføre studieturen i mai/juni 2021 for å forberede og spisse budskapet fram mot 
valgkampen. Det må bli opp til kommende LPU å planlegge for gjennomføring av en eventuell 
studietur, da de fleste medlemmene i utvalget nå går ut. 
 

Organisatorisk 
LPU har samarbeidet godt i hele perioden. Medlemmene har vært nysgjerrige og rause overfor 
hverandres forskjellige ståsted, og søkt alternativ kunnskap for framtidas landbruk. Vi har hatt 
fruktbare diskusjoner som har gitt oss ny kunnskap. LPU har samlet hatt mye kompetanse innen 
landbruk, organisasjon og kommunikasjon.  
Det har vært krevende å planlegge aktiviteter uten å ha noen midler til rådighet. LPU anbefaler at 
utvalgene får noen egne midler til sitt arbeid framover. 
 
LPU opplever at det ikke i stor nok grad har vært en felles forståelse mellom fylkesstyret og LPU om 
prioriteringer og hvordan samhandlingen skal foregå. Dette har svekket gjennomføringsevnen til 
utvalget. LPU vurderer at dette må bli bedre dersom Innlandet SV skal dra nytte av et utvalgs innsats. 
 
For utvalget, 
leder av LPU, Karin Lervang  
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Beretning 2020  
Miljøpolitisk utvalg 
Miljøpolitisk utvalg har i perioden bestått av Anne Bi Hoffsten (leder), Thomas Cottis (Løten), Bjørn 
Kjensli (Øystre Slidre) og Anna S. Douvlous (Gjøvik). 
 
Utvalget har jobbet med flere innspill til fylkesstyret i løpet av året. Grønn Ny Deal har vært en stor 
satsning i SV, og vi sendte et grundig innspill til Innlandet SVs uttalelse. I forbindelse med Verdens 
miljødag 5. juni, skrev vi en uttalelse som ble vedtatt av fylkesstyret: Bevar det biologiske mangfoldet i 
Innlandet! Uttalelsen ble sendt som leserinnlegg og kom på trykk i mange aviser, og budskapet ble 
spredt i en rekke poster i Innlandet SVs sosiale medier. I oktober ble vår uttalelse om plastforsøpling, 
produsentansvar og støtte til TV-aksjonen vedtatt i fylkesstyret: SV støtter årets TV-aksjon! Også 
denne kom på trykk som leserbrev og ble spredt i sosiale medier.  
 
Utvalget har ikke hatt møter, men har kommunisert på e-post og telefon.  
 

https://www.sv.no/innlandet/vi-mener/bevar-det-biologiske-mangfoldet-i-innlandet/
https://www.sv.no/innlandet/vi-mener/bevar-det-biologiske-mangfoldet-i-innlandet/
https://www.sv.no/innlandet/vi-mener/sv-stotter-arets-tv-aksjon/
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ÅM 02-21 B) 
Årsmelding fra fylkestingsgruppa 

Forslag til vedtak 
1. Årsmøtet tar fylkestingsgruppas beretning til orientering.
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Årsmelding fra 
fylkestingsgruppa 
Fylkestingsgruppen til Innlandet SV har fra mars 2020 til mars 2021 bestått av Hans Olav 
Lahlum (Gjøvik), Bjørnar Tollan Jordet (Tolga) og Mai Bakken (Lom). Vi har deltatt på 
fylkestingssamlingene 28.-30.04.2020, 16.-18.06.2020, 23.09.2020, 20.-22.10.2020, 08.-
10.12.2020 og 10.-11.02.2021. Samtlige tre representanter har hatt 100 % oppmøte på 
fylkestingssamlinger i perioden, og det har dermed ikke vært behov for innkalling av 
vararepresentanter. Gruppen har hatt løpende sekretærbistand fra distriktssekretær 
Elisabeth Amundsen og løpende dialog om fylkestingssaker med fylkesleder Anne Lise 
Fredlund. 

Den politiske situasjonen i fylkestinget er uendret i perioden: Posisjonspartiene Ap og Sp 
har et klart flertall i fylkestinget, og i det store flertallet av saker hvor de samler seg om en 
linje der er utfallet ved avstemninger gitt. Vi har likevel opplevd at posisjonspartiene kan 
være mottakelig for våre forslag, og har etter dialog fått inn ønskede endringer i en del 
saker. Vi har fortsatt et ryddig valgteknisk samarbeid med KrF og et godt firepartisamarbeid 
med MDG, Rødt og KrF, selv om KrF av politiske årsaker har valgt å innta en delvis frikoblet 
posisjon. I saker hvor det er naturlig å samle opposisjonen har vi også hatt felles møter og 
annen kontakt med den borgerlige opposisjonsblokken bestående av Høyre, Venstre, 
Pensjonistpartiet og Frp. 

Den interne arbeidsfordelingen i gruppen vår har vært som tidligere. Bjørnar har vært vår 
representant i Fylkesutvalget og vår kontaktperson inn mot de øvrige representantene der. 
Hans Olav har vært vår gruppeleder og hatt kontakten opp mot de øvrige gruppelederne, og 
er i tillegg fast medlem i hovedutvalget for kultur. Mai har vært vår første vara til 
fylkesutvalget samt nestleder i gruppen vår, og er i tillegg fast medlem i hovedutvalg for 
samferdsel og i trafikksikkerhetsutvalget. Vi har vanligvis basert oss på dette ved fordeling 
av saker i fylkestinget slik at Bjørnar har hatt hovedansvar for saker forberedt i 
Fylkesutvalget, mens Mai har hatt hovedansvar for saker som har vært forberedt i 
hovedutvalg for samferdsel og Hans Olav for saker som har vært forberedt i hovedutvalg for 
kultur. Øvrige saker er fordelt på formøter forut for hvert fylkesting. Vi har ikke egen 
representasjon i hovedutvalg for næring og hovedutvalg for utdanning, men har forsøkt å 
holde oss oppdatert om viktige saker derfra gjennom kontakt med samarbeidspartier.  

Vi har hatt et mål om være den best likestilte gruppen i fylkestinget. Som del av dette har vi 
hatt et bevisst mål om at taletiden på fylkestingene skal fordeles mest mulig jevnt mellom 
våre tre representanter. Interevalueringen fra desember 2020 tilsier at vi alle tre er godt 
fornøyd med samarbeidet og opplever å ha en god arbeidsfordeling. Gruppen vår har etter 
interne diskusjoner vært godt på linje politisk, og har stemt samlet i så godt som alle saker.  
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For oss som for andre partigrupper i fylkestinget, gjorde korona-tiltakene dette til et 
krevende år ned stor uforutsigbarhet både på politiske saker og arbeidsformer. I praksis har 
møtevirksomhet i det alt vesentlige skjedd via digitale møter, med unntak av at fylkestinget 
i oktober ble avholdt som fysisk møte i Trysil. Vi har klart å avholde formøter i egen gruppe 
og fellesmøte med samarbeidspartiene før alle årets fylkesting. Vi har forsøkt å følge opp 
alle innspill mottatt fra lokallag og har vært representert på alle møter i fylkesstyret for å ta 
imot signaler derfra. I samarbeid med fylkessekretæren har vi forsøkt å sende ut 
kommentert saksliste til lokallagsledere og fylkesstyre i forkant av fylkestingsmøter, men 
dette har vist seg noe krevende siden sakslisten tidvis har blitt endret og møtedokumenter 
ettersendt tett inn på fylkesting. Vi håper å kunne forbedre rutinene på dette utover i 2021.  

I samarbeid med fylkeslederen og fylkessekretæren har vi utarbeidet en mediestrategi og i 
forbindelse med vært fylkesting forsøkt å nå ut både til aviser rundt om i fylket og i sosiale 
medier med prioriterte saker. Ved enkelte anledninger, senest i desember med saken om 
mer fleksible betalingsløsninger i kollektivtransporten, har vi endog klart å få oppslag i 
nasjonale medier.  

Omtale av politiske saker vi har arbeidet med i fylkestinget, er tatt inn i oversikten fra 
fylkesstyrets årsberetning. 

 

 

Hans Olav Lahlum  Mai Bakken  Bjørnar Tollan Jordet  
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ÅM 03-21 

Regnskap 
ÅM 03-21 A) Regnskap 2019 
ÅM 03-21 B) Regnskap 2020 

ÅM 03-21 A) 
Regnskap 2019 
I forbindelse med SSB-rapportering ble det funnet feil i regnskapet for 2019. 
Regnskapsfører ble bedt om å gå igjennom regnskapet på nytt, og regnskapene for 2019 og 
2020 ble sendt til statsautorisert revisor.  

Feilen ble rettet opp og innrapportert til SSB, som ble holdt løpende orientert om 
situasjonen. Feilen er av teknisk art. Det foreligger ingen mistanker om mislighold, men 
fordi årsmøtet i 2020 godkjente regnskap med feil, har fylkesstyret valgt å legge fram 
regnskap for 2019 for årsmøtet på nytt, også med revisorberetning. 

I regnskapet som ble fremlagt årsmøtet i 2020 hadde Innlandet SV et negativt resultat på 
241 414 kroner. Med de korreksjonene som er gjort, er årsresultatet på -240 564 kroner.  

Forslag til vedtak 
1. Årsmøtet godkjenner regnskapet for 2019 

  



Innlandet Sosialistisk Venstreparti

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Årsrapport for 2019
 
 

 
 

Årsregnskap
- Resultatregnskap
- Balanse
- Noter

 
 

Revisjonsberetning
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Innlandet Sosialistisk Venstreparti

Resultatregnskap
Note 2019

Driftsinntekter

Statlig grunn- og stemmestøtte 636 500

Kommunal/fylkeskommunal partistøtte 466 010

Annen driftsinntekt 2 185 224

Sum driftsinntekter 1 287 734

Driftskostnader

Annen driftskostnad 3, 4 1 529 149

Driftsresultat -241 415

Finansinntekter og finanskostnader

Annen finansinntekt 918

Annen finanskostnad 60

Netto finansposter 858

Ordinært resultat -240 557

Årsresultat -240 557

Overføringer og disponeringer

Overføringer annen egenkapital 6 -240 564
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Innlandet Sosialistisk Venstreparti

Balanse pr. 31. desember
Note 2019

 

 

Omløpsmidler

Fordringer

Kundefordringer 29 044

Sum fordringer 29 044

Bankinnskudd, kontanter og lignende 1 266 849

Sum omløpsmidler 1 295 893

Sum eiendeler 1 295 893
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Innlandet Sosialistisk Venstreparti

Balanse pr. 31. desember
Note 2019

 

 

Egenkapital

Opptjent egenkapital

Annen egenkapital 6 1 212 805

Sum opptjent egenkapital 1 212 805

Sum egenkapital 1 212 805

Gjeld

Kortsiktig gjeld

Leverandørgjeld 9 131

Annen kortsiktig gjeld 73 950

Sum kortsiktig gjeld 83 081

Sum gjeld 83 081

Sum egenkapital og gjeld 1 295 886

 

 

31. desember 2019

   

     

     

Anne Lise Fredlund  Jørn Grøtberg  Amund Røhr Heggelund

Leder  1. nestleder  2. nestleder

     

     

     

Hilde Marie Bjørke  Ranveig Kjelsnes  Dag Øystein Alfheim

Medlem  Medlem  Medlem

     

     

     

Karin Lervang  Svein Holen  Bjørn Kjensli

Medlem  Medlem  Medlem

     

     

     

Anne Bi Hoffsten  Simon Pettersen  Ine Gulbrandsen

Medlem  SU-medlem  SU-medlem
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Innlandet Sosialistisk Venstreparti

Noter til regnskapet for 2019

Note 1 - Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk for ideelle 
organisasjoner. 

Inntekter 

Tilskudd, kontingenter og eventuelle andre inntekter inntektsføres i perioden inntekten gjelder for.

Klassifisering og vurdering av balanseposter 

Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller til betaling innen ett år etter balansedagen. 
Øvrige poster er klassifisert som anleggsmiddel / langsiktig gjeld.

Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til 
nominelt beløp på etableringstidspunktet. 

Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som ikke forventes 
å være forbigående. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives planmessig. 

Note 2 - Annen driftsrelatert inntekt

2019

Partiskatt 17 700

Kontigent 80 695

Prosjektmidler/org.fondet 8 661

Viderefakturering 75 168

Tilskudd/gaver fra medl. og SV-lag 3 000

Sum 185 224

Note 3 - Kostnader etter aktivitet

2019

Aministrasjonskostnader 244 352

Kostnader i forbindelse med partiaktivteter 391 535

Markedsføringstiltak i forbindelse med valgkamp 89 327

Andre kostnader i forbindelse med valgkamp 219 507

Overføringer til andre partiledd 584 428

Sum 1 529 149

Note 4 - Lønnskostnad

Innlandet SV har ingen ansatte og heller ingen som mottar lønn fra organisasjonen.

Note 5 - Yteler, lån og sikkerhetsstillelser til ledende personer og revisor

Innlandet SV har ingen ytelser, lån eller sikkerhetsstillelser til ledende personer.

2019 er det første året hvor organisasjonen benytter revisor, og det har derfor ikke påløpt noe 
revisjonshonorar ved inneværende år.
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Innlandet Sosialistisk Venstreparti

Noter til regnskapet for 2019
 

 

 

Note 6 - Egenkapital

Annen Sum

egenkapital  

Egenkapital fra Hedemark SV 01.03.20 744 352 744 352

Egenkapital fra Oppland SV 01.03.20 709 017 709 017

Årsresultat -240 564 -240 564

Egenkapital 31.12. 1 212 805 1 212 805

Note 7 - Sammenligningstall
 
Oppland SV og Hedmark SV slo seg sammen og dannet Innlandet SV med virkning fra 01.03.2019. 
Ved sammenslåingen ble det dannet en ny organisasjon og regnskapet har derfor ingen sammenligningstall.
 

Note 8 - Hendelser etter balansedagen
 
Organisasjonen er foreløpig ikke spesielt påvirket av Covid-19 utbrudd og det er ikke iverksatt spesielle 
tiltak. Tiltak vil løpende bli vurdert og igangsatt.
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A member firm of Ernst & Young Global Limited

Statsautoriserte revisorer
Ernst & Young AS

Storgt. 132, NO-2615 Lillehammer

Foretaksregisteret: NO 976 389 387 MVA
Tlf:   +47 24 00 24 00

www.ey.no
Medlemmer av Den norske revisorforening

UAVHENGIG REVISORS BERETNING

Til representantskapet i Innlandet SV

Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet

Konklusjon

Vi har revidert årsregnskapet for Innlandet SV som består av balanse per 31. desember 2019,
resultatregnskapet for regnskapsåret avsluttet per denne datoen, og en beskrivelse av vesentlige
anvendte regnskapsprinsipper og andre noteopplysninger.

Etter vår mening er årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et rettvisende bilde av
foreningens finansielle stilling per 31. desember 2019, og av dets resultater for regnskapsåret avsluttet
per denne datoen i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge.

Grunnlag for konklusjonen

Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder de
internasjonale revisjonsstandardene (ISA-ene). Våre oppgaver og plikter i henhold til disse standardene
er beskrevet i avsnittet Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet. Vi er uavhengige
av foreningen i samsvar med de relevante etiske kravene i Norge knyttet til revisjon slik det kreves i lov
og forskrift. Vi har også overholdt våre øvrige etiske forpliktelser i samsvar med disse kravene. Etter vår
oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon.

Øvrig informasjon

Øvrig informasjon omfatter informasjon i foreningens årsrapport bortsett fra årsregnskapet og den
tilhørende revisjonsberetningen. Styret (ledelsen) er ansvarlig for den øvrige informasjonen. Vår uttalelse
om revisjonen av årsregnskapet dekker ikke den øvrige informasjonen, og vi attesterer ikke den øvrige
informasjonen.

I forbindelse med revisjonen av årsregnskapet er det vår oppgave å lese den øvrige informasjonen med
det formål å vurdere hvorvidt det foreligger vesentlig inkonsistens mellom den øvrige informasjonen og
årsregnskapet eller kunnskap vi har opparbeidet oss under revisjonen, eller hvorvidt den tilsynelatende
inneholder vesentlig feilinformasjon. Dersom vi konkluderer med at den øvrige informasjonen inneholder
vesentlig feilinformasjon, er vi pålagt å rapportere det. Vi har ingenting å rapportere i så henseende.

Ledelsens ansvar for årsregnskapet

Ledelsen er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet i samsvar med lov og forskrifter, herunder for at det
gir et rettvisende bilde i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge. Ledelsen
er også ansvarlig for slik intern kontroll som den finner nødvendig for å kunne utarbeide et årsregnskap
som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller feil.

Ved utarbeidelsen av årsregnskapet må ledelsen ta standpunkt til foreningens evne til fortsatt drift og
opplyse om forhold av betydning for fortsatt drift. Forutsetningen om fortsatt drift skal legges til grunn for
årsregnskapet med mindre ledelsen enten har til hensikt å avvikle foreningen eller legge ned
virksomheten, eller ikke har noe annet realistisk alternativ.

Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet

Vårt mål er å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet som helhet ikke inneholder vesentlig
feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller feil, og å avgi en revisjonsberetning som inneholder
vår konklusjon. Betryggende sikkerhet er en høy grad av sikkerhet, men ingen garanti for at en revisjon
utført i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder ISA-ene, alltid vil avdekke
vesentlig feilinformasjon. Feilinformasjon kan skyldes misligheter eller feil og er å anse som vesentlig
dersom den enkeltvis eller samlet med rimelighet kan forventes å påvirke de økonomiske beslutningene
som brukerne foretar på grunnlag av årsregnskapet.
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2

Uavhengig revisors beretning – Innlandet SV

A member firm of Ernst & Young Global Limited

Som del av en revisjon i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder ISA-ene,
utøver vi profesjonelt skjønn og utviser profesjonell skepsis gjennom hele revisjonen. I tillegg

► identifiserer og anslår vi risikoen for vesentlig feilinformasjon i årsregnskapet, enten det skyldes misligheter eller
feil. Vi utformer og gjennomfører revisjonshandlinger for å håndtere slike risikoer, og innhenter revisjonsbevis som
er tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon. Risikoen for at vesentlig feilinformasjon som
følge av misligheter ikke blir avdekket, er høyere enn for feilinformasjon som skyldes feil, siden misligheter kan
innebære samarbeid, forfalskning, bevisste utelatelser, uriktige fremstillinger eller overstyring av intern kontroll;

► opparbeider vi oss en forståelse av den interne kontrollen som er relevant for revisjonen, for å utforme
revisjonshandlinger som er hensiktsmessige etter omstendighetene, men ikke for å gi uttrykk for en mening om
effektiviteten av foreningens interne kontroll;

► vurderer vi om de anvendte regnskapsprinsippene er hensiktsmessige og om regnskapsestimatene og tilhørende
noteopplysninger utarbeidet av ledelsen er rimelige;

► konkluderer vi på om ledelsens bruk av fortsatt drift-forutsetningen er hensiktsmessig, og, basert på innhentede
revisjonsbevis, hvorvidt det foreligger vesentlig usikkerhet knyttet til hendelser eller forhold som kan skape
betydelig tvil om foreningens evne til fortsatt drift. Dersom vi konkluderer med at det foreligger vesentlig
usikkerhet, kreves det at vi i revisjonsberetningen henleder oppmerksomheten på tilleggsopplysningene i
årsregnskapet. Hvis slike tilleggsopplysninger ikke er tilstrekkelige, må vi modifisere vår konklusjon. Våre
konklusjoner er basert på revisjonsbevis innhentet frem til datoen for revisjonsberetningen. Etterfølgende
hendelser eller forhold kan imidlertid medføre at foreningens evne til fortsatt drift ikke lenger er til stede;

► vurderer vi den samlede presentasjonen, strukturen og innholdet i årsregnskapet, inkludert tilleggsopplysningene,
og hvorvidt årsregnskapet gir uttrykk for de underliggende transaksjonene og hendelsene på en måte som gir et
rettvisende bilde.

Vi kommuniserer med styret blant annet om det planlagte omfanget av revisjonen, tidspunktet for vårt
revisjonsarbeid og eventuelle vesentlige funn i vår revisjon, herunder vesentlige svakheter i den interne
kontrollen som vi avdekker gjennom vårt arbeid.

Uttalelse om øvrige lovmessige krav

Konklusjon om registrering og dokumentasjon

Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet
nødvendige i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE) 3000
«Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell
informasjon», mener vi at ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering
og dokumentasjon av foreningens regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god bokføringsskikk i
Norge.

Lillehammer, 15. desember 2020
ERNST & YOUNG AS

Revisjonsberetningen er signert elektronisk

Kåre Kjos
statsautorisert revisor
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Dokumentet er signert digitalt, med Penneo.com. Alle digitale signatur-data i 
dokumentet er sikret og validert av den datamaskin-utregnede hash-verdien av det 
opprinnelige dokument. Dokumentet er låst og tids-stemplet med et sertifikat fra 
en betrodd tredjepart. All kryptografisk bevis er integrert i denne PDF, for fremtidig 
validering (hvis nødvendig).

Hvordan bekrefter at dette dokumentet er orginalen?
Dokumentet er beskyttet av ett Adobe CDS sertifikat. Når du åpner dokumentet i 

Adobe Reader, skal du kunne se at dokumentet er sertifisert av Penneo e-
signature service <penneo@penneo.com>. Dette garanterer at innholdet i 
dokumentet ikke har blitt endret.

Det er lett å kontrollere de kryptografiske beviser som er lokalisert inne i 
dokumentet, med Penneo validator - https://penneo.com/validate

Signaturene i dette dokumentet er juridisk bindende. Dokument signert med "Penneo™ - sikker digital signatur".
De signerende parter sin identitet er registrert, og er listet nedenfor.

"Med min signatur bekrefter jeg alle datoer og innholdet i dette dokument." 

Kåre Kjos
Statsautorisert revisor
På vegne av: Ernst & Young AS
Serienummer: 9578-5999-4-1040921
IP: 109.203.xxx.xxx
2020-12-15 15:38:46Z
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Årsmøte 2021 
Innlandet SV sv.no/innlandet 53 

ÅM 03-21 B) 
Regnskap 2020 
Årsmøtet budsjetterte med et overskudd på 186 000 kr, mens resultatet viser et overskudd 
på 417 331 kr, en differanse på 231 331 kr. 

Underforbruket skyldes i hovedsak lavere møte- og reiseaktivitet grunnet 
koronapandemien.  

Forslag til vedtak 
1. Årsmøtet godkjenner regnskapet for 2020, og gir fylkesstyret økonomisk

ansvarsfritak.



Innlandet Sosialistisk Venstreparti

Årsrapport for 2020

Årsregnskap
- Resultatregnskap
- Balanse
- Noter

Revisjonsberetning



Innlandet Sosialistisk Venstreparti

Resultatregnskap
Note 2020 2019

Driftsinntekter
Statlig grunn- og stemmestøtte 640 890 636 500
Kommunal/fylkeskommunal partistøtte 444 599 466 010
Annen driftsinntekt 2 267 476 185 224
Sum driftsinntekter 1 352 965 1 287 734

Driftskostnader
Annen driftskostnad 3, 4 935 633 1 529 149

Driftsresultat 417 332 -241 415

Finansinntekter og finanskostnader
Annen finansinntekt 719 918
Annen finanskostnad 0 60
Netto finansposter 719 858

Ordinært resultat 418 051 -240 557

Årsresultat 418 051 -240 557

Overføringer og disponeringer
Overføringer annen egenkapital 6 418 050 -240 564



Innlandet Sosialistisk Venstreparti

Balanse pr. 31. desember
Note 2020 2019

Omløpsmidler

Fordringer
Kundefordringer 15 322 29 044
Andre fordringer 6 640 0
Sum fordringer 21 962 29 044

Bankinnskudd, kontanter og lignende 1 618 143 1 266 849

Sum omløpsmidler 1 640 105 1 295 893

Sum eiendeler 1 640 105 1 295 893



Innlandet Sosialistisk Venstreparti

Balanse pr. 31. desember
Note 2020 2019

 

 

Egenkapital

Opptjent egenkapital
Annen egenkapital 6 1 630 855 1 212 805
Sum opptjent egenkapital 1 630 855 1 212 805

Sum egenkapital 1 630 855 1 212 805

Gjeld

Kortsiktig gjeld
Leverandørgjeld 9 249 9 131
Annen kortsiktig gjeld 0 73 950
Sum kortsiktig gjeld 9 249 83 081

Sum gjeld 9 249 83 081

Sum egenkapital og gjeld 1 640 104 1 295 886
 
 

31. desember 2020
   
     
     

Anne Lise Fredlund  Jørn Grøtberg  Amund Røhr Heggelund
Leder  1. nestleder  2. nestleder

     
     
     

Hilde Marie Bjørke  Ranveig Kjelsnes  Dag Øystein Alfheim
Medlem  Medlem  Medlem

     
     
     

Karin Lervang  Svein Holen  Bjørn Kjensli
Medlem  Medlem  Medlem

     
     
     

Anne Bi Hoffsten  Simon Pettersen  Ine Gulbrandsen
Medlem  SU-medlem  SU-medlem

     



Innlandet Sosialistisk Venstreparti

Noter til regnskapet for 2020
 

 

Note 1 - Regnskapsprinsipper
 
Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk for ideelle 
organisasjoner. 
 
Inntekter 
Tilskudd, kontingenter og eventuelle andre inntekter inntektsføres i perioden inntekten gjelder for.
 
Klassifisering og vurdering av balanseposter 
Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller til betaling innen ett år etter balansedagen.  
Øvrige poster er klassifisert som anleggsmiddel / langsiktig gjeld.
 
Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til 
nominelt beløp på etableringstidspunktet. 
 
Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som ikke forventes 
å være forbigående. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives planmessig. 
 
 
Note 2 - Annen driftsrelatert inntekt

  
  

2020 2019
Refusjon årsmøteutgifter 133 066 0
Kontingent 95 485 80 695
Prosjektmidler/org.fondet 17 000 8 661
Tilskudd/gaver fra medl. og SV-lag 21 925 3 000
Viderefakturering 0 75 168
Partiskatt 0 17 700
Sum 267 476 185 224

Note 3 - Kostnader etter aktivitet
  
  

2020 2019
Administrasjonskostnader 121 716 244 352
Kostnader i forbindelse med partiaktivteter 314 480 391 535
Markedsføringstiltak i forbindelse med valgkamp 0 89 327
Andre kostnader i forbindelse med valgkamp -3 059 219 507
Overføringer til andre partiledd 502 496 584 428
Sum 935 633 1 529 149

Note 4 - Lønnskostnad
 
Innlandet SV har ingen ansatte og heller ingen som mottar lønn fra organisasjonen.
 



Innlandet Sosialistisk Venstreparti

Noter til regnskapet for 2020
 

 

Note 5 - Ytelser, lån og sikkerhetsstillelser til ledende personer og revisor
 
Innlandet SV har ingen ytelser, lån eller sikkerhetsstillelser til ledende personer.
Revisjonshonorar i 2020 er kr 38 125 inkl mva.
 

Note 6 - Egenkapital
  
  

Annen egenkapital Sum
Egenkapital 01.01.2020 1 212 805 1 212 805
Årsresultat 418 050 418 050
Egenkapital 31.12.2020 1 630 855 1 630 855

Note 7 - Sammenligningstall
 
Oppland SV og Hedmark SV slo seg sammen og dannet Innlandet SV med virkning fra 01.03.2019. 
2019-regnskapet er derfor ikke direkte sammenlignbart.
 

Note 8 - Covid-19
 
Organisasjonen er foreløpig ikke spesielt påvirket av Covid-19 utbrudd og det er ikke iverksatt spesielle 
tiltak. Tiltak vil løpende bli vurdert og igangsatt.
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UAVHENGIG REVISORS BERETNING

Til representantskapet i Innlandet Sosialistisk Venstreparti

Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet

Konklusjon

Vi har revidert årsregnskapet for Innlandet Sosialistisk Venstreparti som består av balanse per
31. desember 2020, resultatregnskapet for regnskapsåret avsluttet per denne datoen, og en beskrivelse
av vesentlige anvendte regnskapsprinsipper og andre noteopplysninger.

Etter vår mening er årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et rettvisende bilde av
foreningens finansielle stilling per 31. desember 2020, og av dets resultater for regnskapsåret avsluttet
per denne datoen i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge.

Grunnlag for konklusjonen

Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder de
internasjonale revisjonsstandardene (ISA-ene). Våre oppgaver og plikter i henhold til disse standardene
er beskrevet i avsnittet Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet. Vi er uavhengige
av foreningen i samsvar med de relevante etiske kravene i Norge knyttet til revisjon slik det kreves i lov
og forskrift. Vi har også overholdt våre øvrige etiske forpliktelser i samsvar med disse kravene. Etter vår
oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon.

Ledelsens ansvar for årsregnskapet

Ledelsen er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet i samsvar med lov og forskrifter, herunder for at det
gir et rettvisende bilde i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge. Ledelsen
er også ansvarlig for slik intern kontroll som den finner nødvendig for å kunne utarbeide et årsregnskap
som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller feil.

Ved utarbeidelsen av årsregnskapet må ledelsen ta standpunkt til foreningens evne til fortsatt drift og
opplyse om forhold av betydning for fortsatt drift. Forutsetningen om fortsatt drift skal legges til grunn for
årsregnskapet med mindre ledelsen enten har til hensikt å avvikle foreningen eller legge ned
virksomheten, eller ikke har noe annet realistisk alternativ.

Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet

Vårt mål er å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet som helhet ikke inneholder vesentlig
feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller feil, og å avgi en revisjonsberetning som inneholder
vår konklusjon. Betryggende sikkerhet er en høy grad av sikkerhet, men ingen garanti for at en revisjon
utført i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder ISA-ene, alltid vil avdekke
vesentlig feilinformasjon. Feilinformasjon kan skyldes misligheter eller feil og er å anse som vesentlig
dersom den enkeltvis eller samlet med rimelighet kan forventes å påvirke de økonomiske beslutningene
som brukerne foretar på grunnlag av årsregnskapet.

Som del av en revisjon i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder ISA-ene,
utøver vi profesjonelt skjønn og utviser profesjonell skepsis gjennom hele revisjonen. I tillegg

► identifiserer og anslår vi risikoen for vesentlig feilinformasjon i årsregnskapet, enten det skyldes misligheter eller
feil. Vi utformer og gjennomfører revisjonshandlinger for å håndtere slike risikoer, og innhenter revisjonsbevis som
er tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon. Risikoen for at vesentlig feilinformasjon som
følge av misligheter ikke blir avdekket, er høyere enn for feilinformasjon som skyldes feil, siden misligheter kan
innebære samarbeid, forfalskning, bevisste utelatelser, uriktige fremstillinger eller overstyring av intern kontroll;

► opparbeider vi oss en forståelse av den interne kontrollen som er relevant for revisjonen, for å utforme
revisjonshandlinger som er hensiktsmessige etter omstendighetene, men ikke for å gi uttrykk for en mening om
effektiviteten av foreningens interne kontroll;
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Uavhengig revisors beretning – Innlandet Sosialistisk Venstreparti

A member firm of Ernst & Young Global Limited

► vurderer vi om de anvendte regnskapsprinsippene er hensiktsmessige og om regnskapsestimatene og tilhørende
noteopplysninger utarbeidet av ledelsen er rimelige; 

► konkluderer vi på om ledelsens bruk av fortsatt drift-forutsetningen er hensiktsmessig, og, basert på innhentede
revisjonsbevis, hvorvidt det foreligger vesentlig usikkerhet knyttet til hendelser eller forhold som kan skape
betydelig tvil om foreningens evne til fortsatt drift. Dersom vi konkluderer med at det foreligger vesentlig
usikkerhet, kreves det at vi i revisjonsberetningen henleder oppmerksomheten på tilleggsopplysningene i
årsregnskapet. Hvis slike tilleggsopplysninger ikke er tilstrekkelige, må vi modifisere vår konklusjon. Våre
konklusjoner er basert på revisjonsbevis innhentet frem til datoen for revisjonsberetningen. Etterfølgende
hendelser eller forhold kan imidlertid medføre at foreningens evne til fortsatt drift ikke lenger er til stede; 

► vurderer vi den samlede presentasjonen, strukturen og innholdet i årsregnskapet, inkludert tilleggsopplysningene,
og hvorvidt årsregnskapet gir uttrykk for de underliggende transaksjonene og hendelsene på en måte som gir et
rettvisende bilde.

Vi kommuniserer med styret blant annet om det planlagte omfanget av revisjonen, tidspunktet for vårt
revisjonsarbeid og eventuelle vesentlige funn i vår revisjon, herunder vesentlige svakheter i den interne
kontrollen som vi avdekker gjennom vårt arbeid.

Uttalelse om øvrige lovmessige krav

Konklusjon om registrering og dokumentasjon

Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet
nødvendige i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE) 3000
«Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell
informasjon», mener vi at ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering
og dokumentasjon av foreningens regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god bokføringsskikk i
Norge.

Lillehammer, 5. mars 2021
ERNST & YOUNG AS

Revisjonsberetningen er signert elektronisk

Kåre Kjos
statsautorisert revisor
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Dokumentet er signert digitalt, med Penneo.com. Alle digitale signatur-data i 
dokumentet er sikret og validert av den datamaskin-utregnede hash-verdien av det 
opprinnelige dokument. Dokumentet er låst og tids-stemplet med et sertifikat fra 
en betrodd tredjepart. All kryptografisk bevis er integrert i denne PDF, for fremtidig 
validering (hvis nødvendig).

Hvordan bekrefter at dette dokumentet er orginalen?
Dokumentet er beskyttet av ett Adobe CDS sertifikat. Når du åpner dokumentet i 

Adobe Reader, skal du kunne se at dokumentet er sertifisert av Penneo e-
signature service <penneo@penneo.com>. Dette garanterer at innholdet i 
dokumentet ikke har blitt endret.

Det er lett å kontrollere de kryptografiske beviser som er lokalisert inne i 
dokumentet, med Penneo validator - https://penneo.com/validate

Signaturene i dette dokumentet er juridisk bindende. Dokument signert med "Penneo™ - sikker digital signatur".
De signerende parter sin identitet er registrert, og er listet nedenfor.

"Med min signatur bekrefter jeg alle datoer og innholdet i dette dokument." 

Kåre Kjos
Oppdragsansvarlig partner
På vegne av: Ernst & Young AS
Serienummer: 9578-5999-4-1040921
IP: 145.62.xxx.xxx
2021-03-05 14:25:30Z
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ÅM 04-21 

Vedtekter 
Prosess for vedtekter ble vedtatt av fylkesstyret 19. november, og det ble valgt en 
vedtektskomité som skulle innstille på innkomne forslag og gjøre egne vurderinger knyttet 
til vedtektene og ønsket praksis i fylkesstyret.   

Lokallagene ble oppfordret til å gi innspill og komme med forslag, men det kom ingen 
tilbakemeldinger innen fristen.  

Vedtektskomiteen foreslår fem endringer til vedtektene.   
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ÅM 04-21 

Vedtekter 
Innkomne forslag   

V01  

Type forslag Endring 

Plass Linje 13 Første setning i §2.1 endres til: 

Forslag 
 

Arbeidsutvalget (AU) består av leder, nestleder og et øvrig medlem 
valgt av årsmøtet. 

Begrunnelse fra 
komiteen 
 

Komiteen mener at fylkeslagets ledelse bestående av leder, en 
nestleder og et medlem er en mer hensiktsmessig organisering enn 
leder og to nestledere.   

Innstilling Vedtas 

Votering ☐ Ja ☐ Nei ☐ Avholdende 

 
V02 

 

Type forslag Endring 

Plass Linje 17-18, De to første setningene i § 2.2 endres til: 

Forslag 
 
 

Til å lede fylkesstyrets virksomhet velger årsmøtet et styre bestående 
av 11 representanter. Årsmøtet velger leder, nestleder, AU-medlem, 
fagligpolitisk‐ og kvinnepolitisk leder. 

Begrunnelse fra 
komiteen 
 
 
 
 
 

Komiteen mener at 15 medlemmer i et styret er flere enn det som er 
nødvendig. Da Hedmark og Oppland ble slått sammen til et fylke var 
det nødvendig med et større styre for å sikre en balansert geografisk 
representasjon. Fylkesstyret har likevel i inneværende periode bestått 
av 11 representanter og etter vår vurdering er det en passe størrelse 
for et fylkesstyre. Med 11 representanter er det fortsatt mulig å sikre 
god geografisk representasjon. 

Innstilling Vedtas 

Votering ☐ Ja ☐ Nei ☐ Avholdende 

 
V03 

 

Type forslag Endring 

Plass Linje 22-23, andre setning i linje 22 endres til: 

Forslag Stortingsrepresentanter inviteres og møter med tale‐ og forslagsrett. 

Begrunnelse fra 
komiteen 

Redaksjonell endring. Vi forutsetter 2 stortingsrepresentanter i neste 
periode. 

Innstilling Vedtas 

Votering ☐ Ja ☐ Nei ☐ Avholdende 



 
  

Årsmøte 2021 
Innlandet SV sv.no/innlandet  65 

 
 

V04  

Type forslag Endring 

Plass  Linje 36 Legge til ny setning: 

Forslag 
 
 

Fylkesstyret kan i tillegg utnevne inntil 4 observatører blant 
medlemmer i kommuner uten lokallag. Disse observatørene stiller med 
tale og forslagsrett.  

Begrunnelse fra 
komiteen 
 
 
 
 
 

Komiteen mener at fylkeslaget må ha flere verktøy for å ivareta 
medlemmer fra kommuner uten lokallag. Innlandet er et stort fylke, og 
i store deler av fylket har vi ikke lokallag. Det fører til et demokratisk 
underskudd når mange medlemmer i fylket ikke kan bli representert på 
årsmøte. Komiteen mener at fylkesstyret er kompetent til å ivareta 
denne oppgaven og ønsker å gi fylkesstyret mulighet til å utnevne 
inntil 4 medlemmer med observatør status. 

Innstilling Vedtas 

Votering ☐ Ja ☐ Nei ☐ Avholdende 

 
V05 

 

Type forslag Endring 

Plass Linje 55-59 Hele avsnittet i §5 endres til: 

Forslag 
 
 
 
 
 
 

Alle som representerer SV i fylkesting eller andre folkevalgte organer 
på fylkesnivå skal betale partiskatt iht. de nasjonale satsene. Det 
betales ikke partiskatt dersom den tillitsvalgte går ned i lønn fra 
forrige arbeid. Refusjon for tapt arbeidsfortjeneste inngår ikke i 
beregningen for partiskatt. Fylkestingsgruppa kan, i samråd med 
fylkesleder, redusere partiskatten helt eller delvis etter avtale med den 
enkelte. 

Begrunnelse fra 
komiteen 
 
 

Etter komiteens vurdering er det iht. de gjeldende vedtektene, 
landsstyret som skal vedta minstesatser for partiskatt. Derfor foreslår 
komiteen å tilpasse Innlandet SVs vedtekter slik at den samsvarer med 
de sentrale vedtektene.    

Innstilling Vedtas 

Votering ☐ Ja ☐ Nei ☐ Avholdende 
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ÅM 05-21 

Arbeidsplan og budsjett 
Arbeids- og organisasjonsplan er en langsiktig strategi og operativ plan som slår fast 
hvordan fylkeslaget skal nå de overordna politiske og organisatoriske målene. Planen 
gjelder for fire år, men revideringer gjøres av årsmøtene underveis.  

Planen gjelder for hele fylkeslaget og er gjensidig forpliktende mellom fylkesstyret, 
folkevalgte, lokallagene og andre organer. 

Budsjettet skal speile satsningene i AOP. 

Forslag til vedtak 
1. Arbeidsplan og budsjett vedtas. 

  



Sak 5:  

Forslag til 
Arbeids- og 
organisajonsplan 
2021-2024
og budsjett 2021

#isvåm21 | sv.no/innlandet
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Et sterkt og samlet fylkeslag for økt politisk 1 

gjennomslag 2 

Arbeids- og organisasjonsplanen (AoP) er en flerårig strategi som slår fast hvordan vi skal 3 
nå de overordna politiske og organisatoriske målene for partiet.  4 

AoP er ikke et politisk program, men en langsiktig strategi og operativ plan med valgår som 5 
viktige milepæler.  6 

Årsmøtet vedtar og reviderer AoP årlig, med justerte mål og tiltak for de neste fire årene. 7 
Gjennom årsberetningen gjennomføres årlig evaluering. Planen gjelder for hele fylkeslaget 8 
og er gjensidig forpliktende mellom fylkesstyret, folkevalgte, lokallagene og andre organer.   9 

Fylkesstyret lager framdriftsplan og handlingsplan med tiltak og mål i AoP. 10 

Visjon 2020-2024:  11 

Sammen skal vi bygge et samfunn  12 

for de mange – ikke for de få. 13 

Innlandet SV skal være et utadvendt, lyttende, inkluderende og mangfoldig parti som 14 
inviterer folk med på laget. Alle med hjertet på venstresida skal føle seg velkomne som 15 
medlem i SV. Ved å bygge en sterkere organisasjon vil vi på sikt nå flere av våre politiske 16 
mål.  17 

Prioritert mål for 2021 18 

• Styrke og samle organisasjonen.  19 

• Bidra til at SV gjør et godt valg. 20 

• Få valgt inn en representant fra hvert valgdistrikt på Stortinget  21 
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Årshjul 22 

Innlandet SV arranger og deltar gjennom året på faste aktiviteter, som beskrives i årshjulet. 23 
Det skal i tillegg utarbeides en kalender over alle «ikke faste» aktiviteter, som oppdateres 24 
gjennom året. Viktige og relevante aktiviteter deles på fylkeslagets nettside.  25 

I tillegg til aktivitetene som er beskrevet i årshjulet, innarbeides plan for fylkesstyremøter 26 
(5 samlinger, 5 digitale), komité- og utvalgsmøter (ett møte i hver av de 8 27 
komiteene/utvalgene) og AU-møter. 28 

Vi vil også delta på nasjonale SV-kampanjer og vurdere engasjement på relevante 29 
merkedager som ikke er nevnt i årshjulet. Årshjulet og aktivitetskalenderen til SV sentralt 30 
skal tas med når nærmere planlegging gjøres av fylkesstyret. 31 

Aktivitetene som vedtas i årshjulet må sees i tett sammenheng med budsjettet. 32 

 Mellomår Valgår 

Januar Årsmøter i lokallag Nominasjons-/årsmøter i lokallag 
Februar Årsmøte Årsmøte 
Mars Kvinnedagen Kvinnedagen 
April Lokallagsbesøk Valgkampseminar 
  Landsmøte 
  Lokallagsbesøk 
Mai Regionale arrangementer Regionale arrangementer 
 Arbeidernes kampdag Arbeidernes kampdag 
Juni Representantskap Representantskap 
 Verdens miljødag Verdens miljødag 
Juli   
August E-læringskurs starter Valgkampåpning 
September Tillitsvalgtsamling/organisasjonsseminar Valg 
Oktober 
 

 Representantskap og folkevalgt-
/tillitsvalgtsamling 

November Nominasjonsmøte fylket   
Desember Innkalling årsmøter Innkalling årsmøter 

  33 
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Politisk strategi  34 

SV – samling og lederskap på venstresida 35 

Innlandet SV skal jobbe for en sosialistisk politikk i Innlandet: Rettferdig fordeling, 36 
internasjonal solidaritet, feminisme, likestilling, inkludering og mangfold. Alt dette skal vi få 37 
til samtidig som vi tar hensyn til kloden – for sosialismen er nødvendig for å løse både 38 
miljø- og klimakrisa. 39 

Ved å være en tydelig og radikal stemme, skal vi mobilisere for våre kampsaker og vise at 40 
SV-politikk er det beste botemiddelet mot dagens blåblå politikk: Usosiale kutt, angrep på 41 
kvinners og minoriteters rettigheter og økende forskjeller.  42 

Langsiktige politiske mål 43 

Tydelig politisk stemme 44 
Innlandet SV skal være en sterk og tydelig stemme for fordeling, likestilling og miljø. Vi skal 45 
utvikle gode løsninger, basert på best mulig tilgjengelig kunnskap.  Vi skal vise motstand 46 
mot politiske angrep på kvinner, minoriteter og utsatte grupper. 47 

Politisk innflytelse 48 
Det er et mål å få økt oppslutning og politisk innflytelse på Stortinget. Fylkesstyret skal 49 
jobbe tett med de folkevalgte på fylkestinget og i kommunestyrer for godt politisk arbeid. 50 
De folkevalgte skal få støtte og skolering gjennom perioden for å gå gjennomslag for mer 51 
SV-politikk.  52 

Sterke allianser 53 
For å få gjennomslag skal vi være åpne for brede samarbeid og allianser. vi vil styrke 54 
samarbeidet med alle som deler vårt ønske om en ny politisk kurs til venstre. Vi skal også 55 
aktiv støtte opp om de som arbeider for SVs verdier og politiske målsetninger. 56 

Historisk sett har SV en tett dialog med miljøbevegelsen og fagbevegelsen. I det nåværende 57 
politiske landskapet skal Innlandet SV i tillegg ha dialog med freds- og 58 
solidaritetsbevegelsen, kvinnebevegelsen og småbrukarbevegelsen.  59 

Hovedsaker 60 

Innlandet SVs fire hovedprioriteringer ble vedtatt av årsmøtet i 2019 til 61 
fylkesvalgprogrammet: 62 

1. Kamp mot barnefattigdom 63 
2. Grønn omstilling 64 
3. Mestring i livet 65 
4. Mangfold, likestilling og inkludering  66 
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Organisatorisk strategi  67 

En åpen og inkluderende organisasjon 68 

Hedmark og Oppland SV ble slått sammen 16. februar 2019.  69 

Vår mest verdifulle ressurs er våre tillitsvalgte, folkevalgte og støttespillere. Innlandet SV 70 
skal være et trygt og åpent parti å engasjere seg i. Våre tillitsvalgte og folkevalgte skal møte 71 
en stabil og forutsigbar organisasjon som kan hjelpe og inspirere, og der de blir hørt og får 72 
brukt sine evner.  73 

Status 74 

Fylkeslagene består av 29 aktive lokallag, som alle stilte liste ved valget og ble valgt inn i 75 
sine kommunestyrer. De fleste lokallag fikk økt oppslutning, og fylkeslaget har nå 54 76 
folkevalgte – inkludert tre på fylkestinget. Medlemsveksten fra 2018 til 2019 var 10 %.  77 

 Hedmark Oppland Innlandet 
Kommuner   46 
Lokallag   29 
Betalende medlemmer 2020   958 
Betalende medlemmer 2019   843 
Betalende medlemmer 2018 419 347 678 
Lister 2019  17 12 (*14) 29 (*31, Jevnaker og Lunner) 
Lister 2015 19 12 31 
Folkevalgte 2019 
(kommuner) 

32 (18) 19 (12) 51 (29) 

Folkevalgte 2015 
(kommuner) 

27 (18) 15 (12) 42 (30) 

Folkevalgte fylkesting -2023   3 
Folkevalgte fylkesting -2019 1 1  
Folkevalgte Stortinget -2021 1   

 78 

Organisasjonskart  79 

  80 
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Våre styrker 81 
Organisasjonsbygging er kontinuerlig arbeid.  Vi vil forme en positiv og tillitsbasert kultur 82 
med basis i våre etiske retningslinjer 83 

Våre styrker er: 84 

• De senere årene har fylkeslaget fått mange nye medlemmer 85 

• Fylkeslaget og fylkestingsrepresentantene er synlige i tradisjonelle og digitale 86 

medier 87 

• Økt representasjon på fylkestinget, med en gruppe på tre 88 

• Fylkestingsgruppa jobber godt med de andre partiene i opposisjon, spesielt med 89 

MDG, KrF og R 90 

• Økt representasjon i kommunestyrer, og færre enkeltmannsgrupper 91 

• Fylkesstyret jobber aktivt med organisasjon- og politikkutvikling 92 

• Mange lokallag har gode arrangementer og aktiviteter på tross av korona 93 

• Flere lokallag samarbeider regionalt, om gode arrangementer og 94 

erfaringsutveksling 95 

• Mange kommunestyrerepresentanter får gjennomslag for viktige saker 96 

• Vi har mange tillitsvalgte og folkevalgte med mye kunnskap og lang erfaring 97 

Våre utfordringer 98 
Fylkeslaget trenger å bruke mer ressurser på å bygge egen organisasjon – både lokalt, 99 
regionalt og i fylkeslaget selv. Andre utfordringer er: 100 

• Økt aktivitet utenom valgkampen i fylkeslaget og utvalgene på tross av korona 101 

• Mange nye medlemmer har aldri før deltatt i valgkamp 102 

• Tilstrekkelig informasjonsflyt mellom organisasjonsledd vil alltid være 103 

utfordrende  104 

• Fylkeslaget har manglende innsikt i flere lokallags drift 105 

• Varierende aktivitet i lokallagene. En utfordring som også er forsterket av 106 

koronapandemien. 107 

• Noen lokallag sliter med nyrekruttering av tillitsvalgte, ressurspersoner og 108 

folkevalgte  109 

• Noe kommunikasjon foregår i usikrede kanaler  110 

• Å sikre mangfold i organisasjonen 111 

Det er satt inn tiltak for å møte noen disse utfordringene, og fylkesstyret skal så raskt som 112 
mulig evaluere disse. Nye tiltak vurderes og iverksettes kontinuerlig.   113 
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Organisatoriske mål  114 

Innlandet SV vil videreutvikle aktive og synlige fylkes- og lokallag, og bygge organisasjonen 115 
for å få økt oppslutning. De viktigste organisatoriske målene for perioden er:  116 

1. Bygge fylkeslaget 117 
Vi skal jobbe for at hele organisasjonen opplever samhold gjennom felles arrangementer og 118 
felles visjon. Vi skal fortsette byggingen av Innlandet SV gjennom samhandling og gjensidig 119 
forståelse i alle ledd. Skolering i både organisasjon og politikk er en viktig del av dette. 120 

Tillitsvalgte og folkevalgte skal ha de rammene som trengs for å kunne drive sitt arbeid, slik 121 
at det oppleves meningsfylt og givende å være engasjert i SV. Fylkesstyret bør gis rammer 122 
og opplæring som trengs for å drive god administrativ, organisatorisk og politisk ledelse av 123 
fylkeslaget.  124 

Fylkeslaget vil satse på de som allerede er aktive i organisasjonen, og legge til rette for at 125 
flere skal ønske å fortsette med sitt engasjement over lengre tid. Samtidig må mangfoldet i 126 
organisasjonen reflekteres bedre i alle ledd – så det må jobbe aktivt med å tiltrekke flere og 127 
engasjere bredere.  128 

Innlandet SV vil bli et sterkere fylkeslag i SV, og skal jobbe for økt innflytelse bl.a.  gjennom 129 
deltakelse i sentrale organer og komiteer. Ved å ha oversikt over ressurser og skolere bredt, 130 
skal fylkeslaget også finne flere aktuelle kandidater til verv i fylkeslaget.  131 

2. Bygge lokallagene 132 
Lokallag driver aktiviteten lokalt: Avholde årsmøte, levere rapport til SSB og ha et styre på 133 
minimum tre personer. Lokallaget skal også møte på arrangementer i fylket gjennom året, 134 
som for eksempel årsmøte, representantskap, skoleringer og samlinger. Det er også 135 
lokallagene som arrangerer de fleste medlemsrettede aktivitetene gjennom året og har 136 
nærest kontakt med medlemmene.  137 

Fylkesstyret skal ha god kontakt med lokallagene og følge dem opp etter behov, i samarbeid 138 
med fylkessekretær. Det skal legges til rette for økt samarbeid og erfaringsdeling mellom 139 
lokallag. Det skal også legges til rette for samarbeid i regionene, gjennom regionlag. 140 

Alle lokallag skal stille liste ved neste kommunevalg. Det skal i god tid før valget avklares 141 
om det er ønskelig og nødvendig med bistand fra fylkeslaget.  142 

I 2021 skal det ikke prioriteres å starte nye lokallag.  143 
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3. Aktivisere medlemmene  144 
Medlemskontakt og engasjerende aktiviteter er viktig for å få nye medlemmer og beholde 145 
de vi har.  På grunn av medlemsveksten de senere årene prioriteres organisasjonsbygging 146 
og medlemsoppfølging fremfor verving. 147 

Med aktive fylkeslag og lokallag skal eksisterende og nye medlemmer møtes anerkjennende 148 
og profesjonelt, og gis mulighet til å knytte seg tettere til organisasjonen. Nye medlemmer 149 
kontaktes av lokallagets styre og mottas med en positiv holdning. Det skal være mange 150 
muligheter for å delta i politisk og organisatorisk utvikling, og lav terskel for å møte opp på 151 
arrangementer. Det skal være enkelt å følge med på aktivitetene til lokallag og fylkeslag, og 152 
medlemmer skal få jevnlige oppdateringer. Medlemmene skal gis flere muligheter for bruk 153 
av sitt engasjement, med mange muligheter for å delta i politisk debatt og utvikling av 154 
politikk og organisasjon.   155 
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Organisatoriske prioriteringer 156 

For å oppnå våre mål skal vi i 2021 prioritere å: 157 

a. Samarbeide tettere i fylkeslaget 158 
Lokallagene og de lokalt folkevalgte skal få tettere oppfølging fra fylkesstyret, Lokallagene 159 
og fylkesstyret har gjensidig ansvar for å holde hverandre informert gjennom året. For å 160 
gjøre dette så forutsigbart og enkelt som mulig for både lokallag og fylkeslag, utvikles 161 
rutiner for dette. 162 

Lokallag som ikke har blitt besøkt av fylkeslaget i 2021 skal prioriteres for besøk i 2021.  163 

På møter i fylkeslaget, som årsmøtet og representantskap, skal både fylkeslag og lokallag ta 164 
ansvar for å sette generelle kommunale saker på dagsorden. Fylkeslaget skal legge til rette 165 
for dette i møteplanleggingen. I noen fylkesstyremøter skal regionlagene inviteres til å delta 166 
i deler av møtet.  167 

Fylkeslaget skal understøtte utvikling av regionale samarbeid. Det opprettes en struktur for 168 
regionlag, og det utarbeides en felles forståelse og rutine på hva et regionlag kan og skal 169 
være.  170 

SU er en viktig del av Innlandet SV. Det skal satses på bedre samarbeid, inkludering og 171 
involvering av SUs tillitsvalgte og medlemmer.  172 

b. Satse på intern og ekstern kommunikasjon 173 
God kommunikasjon har en nøkkelrolle i å knytte organisasjonen tettere sammen, og øke 174 
samarbeidet og engasjement på tvers av ledd.  175 

Det skal legges til rette for at medlemmer, tillitsvalgte og folkevalgte har arenaer for å delta 176 
i, og påvirke, politiske og organisatoriske prosesser i fylket og sentralt. 177 
Internkommunikasjon foregår først og fremst på e-post/nyhetsbrev, og suppleres med 178 
informasjon og dialog på nettsiden, intranett og sosiale medier.  179 

Nettsiden er viktigste kanal for ekstern kommunikasjon som fylkeslaget styrer selv. Den 180 
skal til enhver tid være oppdatert med korrekt informasjon og gjeldende dokumenter. 181 

Fylkesstyret har ansvar for kommunikasjon og informasjon. Fylkesstyret kan velge å 182 
rekruttere ressurspersoner til dette arbeidet enten ved å nedsette et nettverk eller en 183 
arbeidsgruppe. Kommunikasjonsstrategien vedtatt av fylkesstyret i 2020 skal ligge til 184 
grunn for arbeidet. Det er forventet at fylkesstyret og eventuelle 185 
ressurspersoner/arbeidsgrupper bidrar til å produsere innhold til nyhetsbrev, sosiale medier 186 
og hjemmeside.  187 

c. Kartlegging av ressurser 188 
I løpet av 2021 skal det arbeides videre med kartlegging av menneskelige ressurser i 189 
fylkeslaget, for å undersøke for hva de kan og vil bidra med. Kartleggingen vurderes 190 
gjennomført jevnlig. 191 
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d. Støtte utvikling lokalt 192 
For å støtte lokallag som har behov og styrke lokallag som ønsker å utvikle seg ytterligere, 193 
kan fylkeslaget bidra med økonomiske og administrative ressurser. Det utarbeides egne 194 
retningslinjer for dette. 195 

e. Skolere organisasjonen 196 
Det utvikles et skoleringsopplegg for folkevalgte, tillitsvalgte og medlemmer tilpasset 197 
Innlandet SV basert på nasjonalt program for skolering. I tillegg til de møtearenaene partiet 198 
har i lokallag, på regionnivå eller fylkesnivå, skal det utvikles digitale løsninger som webinar 199 
og e-læring. Ny i SV, styrearbeid og ideologi er prioriterte temaer.  200 

Innlandet SV vil bygge politiske profiler som er trygge og troverdige, ved å bidra til å styrke 201 
lokale og regionale folkevalgte og tillitsvalgte. De skal få utvikle sine styrker og få bistand 202 
for å selv være synlig i tradisjonelle og digitale medier.  203 

f. Utvikle medlemsoppfølging 204 
Det utvikles en plan med rutiner for oppfølging av eksisterende og nye medlemmer, for å 205 
øke aktivitet og forhindre frafall. Medlemsreisens første år er formalisert gjennom 206 
rutinebeskrivelser, og det skal utvikles eget materiell for bruk i lokallagene ved Ny i SV-207 
samlinger.  208 

Medlemmene får jevnlig nyhetsbrev med informasjon om aktuelle saker, invitasjon til 209 
møter og mulighet for aktivisering, og tilsvarende og/eller utfyllende informasjon gjøres 210 
tilgjengelig på nettsiden.   211 

g. Øke inntekter og senke utgifter 212 
Fylkeslaget skal søke om støtte fra organisasjonsfondet til flere arrangementer og 213 
aktiviteter, samt plattform for e-læring.  214 

Det skal vurderes hvordan arrangementer avholdes, for å holde utgiftene nede.  215 

i. Administrative ressurser 216 
Prioriterte oppgaver for fylkessekretær skal være kommunikasjon og informasjon, 217 
skolering, arrangementer og møtesekretæroppgaver. Øvrig merkantilt arbeid ligger også til 218 
fylkessekretærstillingen. Eventuelle andre oppgaver som legges til stillingen bestemmes i 219 
forbindelse med tilsettelse.   220 
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Valg 2021 221 

Situasjonen i dag 222 

Innlandet SV har én representant på Stortinget: Karin Andersen, valgt for Hedmark. Oppland 223 
har ingen SV-representanter i inneværende periode. Innlandet SV har 3 folkevalgte på 224 
fylkestinget, og 51 folkevalgte i 29 kommuner.  225 

Mål 226 

Kandidatene skal ha et sterkt parti bak seg, som gir dem støtten og bistanden de trenger for 227 
å drive valgkamp.   228 

Ved valget i 2021 skal vi ha økt oppslutning i Innlandet, og få valgt inn minst to 229 
representanter på Stortinget. 230 

Strategi 231 

Fylkesstyret har nedsatt valgkampgrupper for Oppland og Hedmark og vedtatt mandat for 232 
disse. Gruppene starter sitt arbeid umiddelbart etter at de er valgt. De legger frem forslag til 233 
valgkampstrategier i sine valgdistrikter for fylkesstyret i løpet av mars/april 2021. 234 

Før valgkampen skal alle som skal drive valgkamp få tilbud om skoleringen de trenger for å 235 
representere SV.   236 
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Budsjett 237 

Budsjettet skal speile satsningene i AoP og må sees i sammenheng over flere år: kommune- 238 
og fylkestingsvalgår, mellomår og stortingsvalgår. Våre største utgiftsposter i år det ikke er 239 
valg, er arrangementer i fylket og kostnader til distriktssekretær. I valgår er det naturlig nok 240 
valgkamp som tar en stor andel av budsjettet. 241 

Koronapandemien har hatt og vil ha konsekvenser for aktivitet og dermed også fylkeslagets 242 
økonomi.  243 

Her følger prinsippene som ligger til grunn for utarbeidelsen av budsjettet for 2021: 244 

Inntekter 245 

Offentlig støtte på 587.000 kr inkluderer grunnstøtte og stemmestøtte er den største 246 
inntektsposten. I tillegg er «Drift- og aktivitetstilskudd fra fylkestingsgruppa» på 440.000 247 
kr en viktig inntekt. Etter avtale med fylkestingsgruppen fordeles grupperessursen til 248 
fylkeslaget, mens partiskatten brukes av gruppen til egen aktivitet.  249 

Beregning av inntekter fra kontingent fra 900 betalende medlemmer er 86.840 kr (40% av 250 
217.100 kr). 251 

Aktivitet i lokallag og regioner 252 

Det budsjetteres for å øke aktivitet og for støtte utvikling av lokallag og regioner. 253 
Lokallagene kan få støtte til lokale og regionale arrangementer, både organisatorisk og 254 
økonomisk. Det utvikles egne retningslinjer for dette.  255 

Aktivitet i fylkeslaget 256 

Fylkeslagets arrangementer skal holdes profesjonelt, men rimelig i nøkterne lokaler. Den 257 
største utgiften er for reiser, dersom alle deltakere leverer reiseregning. Årsmøtet har også 258 
en betydelig høyere kostnad enn andre arrangementer, fordi det holdes over to dager.  259 

Det skal søkes organisasjonsfondet om midler, særlig til skoleringsarbeid, og det vurderes 260 
om det kan søkes om andre midler.  261 

Det settes av midler til utvikling av internopplæring, inkludert e-læringsprogram.  262 

Deltakeravgift og reisekostnader 263 

For å fordele kostnadene for arrangementene, inkludert reise for alle deltakere, vil noen av 264 
disse ha deltakeravgift. Avgiftene skal være så lave som mulig, og lokallag kan søke om 265 
nedsatt avgift eller fritak.   266 
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Budsjett 2021 267 

Konto Kontonavn 
Budsjett 

2021 
Regnskap 

2020 
Budsjett 

2020 
Regnskap 

2019  
  Salgs- og driftsinntekt          

3100 Beholdning andre lokale SV-lag      
3101 Beholdning andre fylkeslag          
3120 Opposisjonsstøtte FT-gruppe  444 599  166 010 2* 
3400 Offentlig støtte stat/fylke 641 000 640 890 568 000  636 500  
3702 Partiskatt    17 700 1* 
3703 Refusjon SV-lag 16 000 133 066     3* 
3704 Kontingent 95 000 95 485 87 000  80 695  
3707 Prosjektmidler/org.fondet 30 000 17 000 50 000  8 661 4* 
3802 Aktivitetstilskudd fra FT-gruppe 444 000  440 000  50 000  
3803 Tilskudd, valgkamp FT-gruppe       200 000  
3804 Sekretærkjøp, fylkestingsgruppe    50 000  
3900 Viderefakturering       75 168  
3901 Tilskudd/gaver fra medl. og SV-lag 10 000 21 925 8 000  3 000  

  Sum Salgs- og driftsinntekt 1 236 000 1 352 965 1 153 000 1 287 734  

       
  Driftskostn. og av- og nedskrivninger        

6701 Revisjonshonorar 20 000 38 125 10 000    
6705 Regnskapshonorar 15 000 31 903 15 000  10 311  
6790 Kostnader til distriktssekretær 502 000 501 617 520 000  356 000  
6791 Internoverføring (FT-gruppe)       90 000  
6792 Internoverføring offentlig støtte    76 010  
6800 Kontorkostnader - rekvisita/papir 3 000 2 392 3 000  3 123  
6801 Kontorkostnader - utstyr 20 000 -2 392 1 000  5 119  
6802 Dataprogram 20 000 18 052 20 000     
6820 Trykk og distribusjon 10 000        
6840 Aviser, tidsskrifter 19 000 18 089 10 000  2 033  
6860 Møte, kurs og oppdatering 5 000     
6880 Valgkamp 600 000     24 533 5* 
6881 Støtte lokallag   30 000 85 400 6* 
6882 Arrangementer   -3 059   16 413  
6883 Annonser    67 854  
6884 Trykk og distribusjon       206 906  
6885 Teknisk    4 320  
6886 Fotograf/bildekjøp       12 551  
6887 Merch    21 473  
6901 Telefon/bredbånd 15 000 13 987 10 000  10 945  
6940 Porto 8 000 289 1 000    
6941 SMS-utsendinger 2 000 879 2 000  3 232  
6970 Andre kostnader 2 000 1 271 1 000 1 595  
  Sum Driftskostn. og av- og ned… 1 241 000 621 153 623 000 997 818  
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Konto Kontonavn 
Budsjett 

2021 
Regnskap 

2020 
Budsjett 

2020 
Regnskap 

2019  
  Annen driftskostnad          

7140 Reiser 30 000  32 032  70 000  81 201   
7321 Annonsekostn. (digitalt og radio) 10 000  621  3 000     
7323 Reklameartikler 5 000         
7330 Møter sentralt inkl. landsmøtet 100 000  11 100  30 000  139 796   
7379 Møter/arr. i fylket inkl. årsmøtet 135 000  264 983  234 000  308 161   
7380 Lokallagsfond/aktivitetsfond 30 000        7* 
7420 Gave/blomster 5 000  4 958  5 000  1 516   
7740 Øredifferanser ved avstemming       16   
7770 Bank- /kortgebyr 1 000  786  1 000  649   
7791 Uforutsette kostnader 10 000    1 000     
  Sum Annen driftskostnad 326 000  314 480  344 000  531 339   

       
  Driftsresultat -331 000 417 332 186 000 -241 423  

       
8050 Annen renteinntekt  681  918  
8051 Renteinntekt bankinnskudd   38      
8150 Annen rentekostnad    60  
  Årsresultat -321 000 418 051   -240 445  

       
 Balanse pr. 31.12.20  1 633 464      
 Årsresultat 2021 -331 000     
 Forventet balanse pr. 31.12.21 1 302 464      

 
1*  Fylkestingsgruppa betaler partiskatt til egen disposisjon, og fylkespartiet mottar den 

fylkeskommunale driftsstøtten ref *2 
2*  Grupperessurs, fylkestingsgruppa 
3*  Vesentlig lavere kostnader for årsmøtet på grunn av korona 
4* Konto 3802, 3803 og 3804 er overføringer fra gammel ordning i Hedmark fylkeskommune. I 

regnskap 2020 er konto 3120 
5*  Rammebevilgning. Valgkampgruppene må lage egne budsjetter som fylkesstyret vurderer og 

evnt. godkjenner. 
6* 6881, 6882, 6883, 6884, 6885, 6886, 6887 har tidligere vært valgkampposter, som nå ligger i 

rammebevilgningen. Det skal 
7*  Tidligere 6881 som lå under valgkamp. Er nå løftet ut fra valgkamp, til et fond fylkeslaget 

disponerer etter søknad. 
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ÅM 06-21 

Ny valglov 
Forslag til vedtak 

1. Innlandet SV tilrår at valdistrikt Oppland og Hedmark slås saman til Innlandet 
valdistrikt i Stortingsval. 

ELLER 

2. Innlandet SV tilrår at valdistrikt Oppland og Hedmark oppretthaldast. 
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Saksutgreiing  
Vallovutvalet la før sommaren 2020 fram sin rapport om endringar i vallova og forslag til 
endringar i valordninga. Store delar av rapporten vil bli fulgt opp gjennom ei 
stortingsmelding om vallova frå regjeringa. SV vil då ta stilling til forslaga frå utvalet 
gjennom vanleg stortingsbehandling av forslaga. Resten av rapporten har forslag til 
endringar av valordninga gjennom grunnlovsforslag. Desse vil ikkje bli fulgt opp av 
regjeringa, men må bli fulgt opp av partia på Stortinget som må vurdere om dei vil fremje 
desse endringane som grunnlovsforslag.  

Reglane for grunnlovsforslag er at dei må fremjast innan 30. september 2020 for å kunne 
kome til behandling i neste stortingsperiode. I neste periode må dei så ha 2/3 fleirtal for å 
bli vedteke. Representantar frå Ap, Høgre, Framstegspartiet og Venstre valte i juni 2020 å 
fremje alle forslaga til 12 endringar i grunnlova frå vallovutvalet i eit samla 
grunnlovsforslag, utan å ha rukke å ta stilling til dei fyrst, for å gi Stortinget høve til å 
realitetshandsame vallovutvalets forslag i neste stortingsperiode.  

I dette forslaget er det fremja forslag om følgande alternativ for inndeling i valkretsar i 
Noreg:  

• 19 valdistrikt, som i dag   
• 13 valdistrikt  
• 12 valdistrikt  
• 11 valdistrikt  
• At talet på valdistrikt ikkje skal framgå av grunnlova  

Fylkesstyret ynskjer at årsmøtet skal ha høve til å diskutera om Innlandet SV skal gå inn for 
at valdistrikt Oppland og Hedmark skal vere som i dag, eller om dei skal slås saman til 
Innlandet valdistrikt også i Stortingsval. Årsmøtets vedtak vil oversendas stortingsgruppa. 
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ÅM 07-21 

Uttalelser 
Innkomne uttalelser 
UT1 Må det er virus til? 
UT2 Handling i møte med flyktningkrisa 
UT3 Den psykiske helsekrisa krever oppbygging av psykiatritilbudet 
UT4 Innlandet SV sier nei til vindkraft på land 
UT5 De grønne arbeidsplassene skal komme i Innlandet, ikke i EU 
UT6 Gratis SFO for skolestartere 
UT7 Kan vi gjøre noe for å fremme frihet og rettferdighet for det palestinske folk? 
UT8 Hvor lenge skal Norge få fortsette å gjøre feil? 
UT9 Rusreformen 

Forslag til vedtak 
1. Årsmøtet behandler fire uttalelser: 

I. UT3 Den psykiske helsekrisa krever oppbygging av psykiatritilbudet 
II. UT4 Innlandet SV sier nei til vindkraft på land 

III. UT6 Gratis SFO for skolestartere 
IV. UT8 Hvor lenge skal Norge få fortsette å gjøre feil? 
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UT1 
Må det et virus til? 
Forslagsstiller: Kvinnepolitisk og fagpolitisk utvalg 

Det er kvinner som jobber deltid i Norge. Vi ser deltid i barnehager, skole og fritidsordninger, 
handel og service næringen, hotell og restaurant og renhold for å nevne noen. Vi vet at 
kvaliteten på de tjenestene som utføres blir dårligere, når to til tre personer deler på et 
årsverk.  

Sist nå har vi sett det under koronaepidemien. Bruken av deltidsansatte på de fleste 
sykehjem er med på å gi en større risiko for smittespredning. Smittesporing har avdekket at 
ansatte har jobbet på institusjoner med smitte og uten smitte. Det har ført til at smitten har 
spredt seg raskt videre. Vi har en mye større bevissthet rundt dette nå pga epidemien, men 
smittsomme sykdommer finnes det alltid, også på sykehjem.  

I vårt naboland Sverige sier de det samme. Svenske Kommunal, Fagforbundets 
søsterorganisasjon, har i rapporten «Pandemi på äldreboende» gjort undersøkelser for å 
finne svar på hvorfor så mange har dødd på svenske sykehjem. Blant flere årsaker viser 
også de til at ansatte jobber på mange ulike steder og dermed sprer smitte.  

Helseminister Høie sier at styringslinjen har vært klinkende klar fra pandemiens start. Han 
viser til føringer for kommunene om at ansatte bør forholde seg til en arbeidsplass. Men 
kjære helseminister er det så enkelt? Mange ansatte er økonomisk avhengig av inntekten 
de får ved å jobbe på flere steder, noe de har gjort i flere år. Under koronaepidemien er det 
ansatte som derfor har tapt inntekt, uten at det på noe vis har blitt kompensert.  

Deltidskulturen er en av de største likestillingsutfordringene vi har i dagens Norge. Det å 
utdanne seg til helsefagarbeider er så godt som å frasi seg mulighet til å ha en hel stilling. 
Riktignok får du mange ekstravakter, som kanskje medfører hel stilling i lønn, men da kan 
du ikke planlegge fritiden din. Du får ikke lån i banken og hver måned vil du sannsynligvis 
være bekymret for om du har nok penger til å betale utgiftene dine. Unge helsefagarbeidere 
står uten mulighet til å kunne kjøpe seg noe sted å bo, fordi de har en usikker inntekt.  

I dag jobber 7 av 10 ansatte i helse og omsorgssektoren deltid. Det utlyses omtrent ikke 
heltidsstillinger for helsefagarbeider – kun 16 prosent det siste halvannet året. 55 % av 
sykepleierstillingene lyses ut i heltid. Og dette gjør vi, selv om det fører til dårligere ledelse, 
det koster sannsynligvis mere, belastningene blant de ansatte blir ulik og trivselen på 
arbeidsplassen blir dårligere. 

Statistikken viser at kvinner er oftere syke enn menn. Hva årsaken til dette er har ikke 
forskningen avdekket ennå. Mange ansatte i deltidsstillinger kan ha betydning for hvor 
tungt arbeidet er, og om flere blir syke av slike arbeidsmiljø. Det er derfor nødvendig at det 
avsettes midler til forskning på dette området.  
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Innlandet SV forventer at dette nå blir tatt tak i, og at alle landets kommuner ser 
nødvendigheten av å organisere disse tjenestene i hele stillinger. Det samme gjelder for 
sykehusene. Ingen vet når vi eventuelt kan få en ny epidemi.  

Innlandet SV krever: 

• Lovhjemlet rett til heltid 
• At koronakommisjonen må evaluere om deltidsbruken i helsevesenet har hatt noe å 

si for overføring av smitte og eventuelt i hvor stor grad.  
• At alle kommuner starter arbeidet med å danne en heltidskultur i helse og 

omsorgssektoren 
• At det overføres penger til kommunene for å starte arbeidet med heltidskultur 
• Midler til forskning på om det er en årsakssammenheng mellom sykefravær og 

deltid.  

 

Innstilling Avvises    

Votering ☐ Ja ☐ Nei ☐ Avholdende 
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UT2 
Handling i møte med flyktningkrisa 
Forslagsstiller: Hilde Mari Bjørke og Karin Andersen 

Innlandet SV mener Norge kan og må gjøre mye mer for å avhjelpe den humanitære krisa 
som foregår ved Europas yttergrenser, i Hellas og Bosnia. Retten til asyl må være reell og 
flyktningene må beskyttes fra de umenneskelige forhold de i dag lever under. 

I dag er det landene rundt flyktningenes opprinnelsesland som tar det største ansvaret av at 
folk blir tvunget ut på flukt som følge av krig, fattigdom og nød. SV har hele tiden krevd mer 
bistand i nærområdene, og å avlaste de som i dag tar den største byrden, ved å ta imot flere 
flyktninger til Norge. 

Kapasiteten på de greske øyene er for lenge siden sprengt og forholdene er så ekstreme at 
barn ned i toårsalderen skader seg selv. Moria-leiren som brant ned i 2020, er bygget opp 
igjen men forholdene er langt fra menneskelige. Flyktningene mangler mat, tak over hodet, 
sanitæranlegg, helsehjelp og medisiner, klær og sko, og skolegang. Mange mennesker har 
mistet livet i leiren og flere forsøker å ta sitt eget liv. Moria er ikke levelig for noen, og det 
haster særlig med å evakuere flere enn de som til nå har fått hjelp til å komme seg ut.  

Antall flyktninger og asylsøkere til Europa har gått ned siden 2018.  I 2020 ankom rundt 93 
000 mennesker, noe som er 23 prosent færre enn i 2019 og 33 prosent færre enn i 2018. 
FNs høykommissær for flyktninger har bedt landene i Europa om å sikre retten til asyl og 
etterforske brudd på retten, etter at de har mottatt en rekke rapporter om at de europeiske 
landene nekter folk på flukt retten til asyl, utsetter flyktninger og asylsøkere for vold på 
grensa, og sender de hjem etter å ha nådd land. Det ser ut til at de europeiske lederne løper 
om kapp for å bryte sine internasjonale forpliktelser. FN har slått alarm om at 
flyktningretten nå brytes i mange land og har flere ganger kritisert Norge for sin 
flyktningpolitikk, men Norge har likevel strammet inn gang på gang. Vi må stå i fremste 
rekke i å forsvare alle menneskerettighetene, særlig nå som Norge har plass i 
sikkerhetsrådet. 

Etter omfattende press fra SV og de humanitære og frivillige organisasjonene har 
regjeringen sagt ja til å ta imot 50 av flyktningene fra Hellas.  Langt under det som er 
nødvendig og mulig for Norge å bistå med. Regjeringen har utsatt mottaket av disse på nytt. 
De skylder på korona, mens andre land klarer å evakuere. De 50 som regjeringen har valgt å 
ta imot, etter svært trange kriterier, må nå først gjennom en krevende prosess. Først tre 
uker på det nasjonale ankomstsenteret i Råde, deretter flytting til et asylmottak, for så å få 
muligheten til å bli bosatt i en kommune etter minst tre måneder, etter å ha fått 
oppholdstillatelse. Disse menneskene har levd i lang tid under uverdige og umenneskelige 
forhold og bør bosettes raskt i kommunene. Mange av Innlandets kommuner har signert 
oppropet «Evakuer barna fra Moria nå» etter at SV-representanter har fremmet forslag om 
dette. Oppropet innebærer at mange av kommunene ønsker å ta imot og hjelpe flere. Det 
blir de nektet å få muligheten til, så lenge regjeringa står på bakbeina. 
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Situasjonen for flyktningene i Hellas og Bosnia er kritisk fra før, men dramatisk forverret nå 
i vinterhalvåret. Det er kaldt, noen mangler tak over hodet, andre bor i telt der vann og snø 
trenger inn. Det er store mangler på helsehjelp, skole og sanitære forhold. Norge er nødt til å 
ta ansvar og bistå i disse humanitære katastrofene som utspiller seg på europeisk jord.  

Innlandet SV krever handling nå i møte med flyktningkrisa! 

 

Innstilling Avvises   

Votering ☐ Ja ☐ Nei ☐ Avholdende 

  



 
  

Årsmøte 2021 
Innlandet SV sv.no/innlandet  89 

 
 

UT3 
Den psykiske helsekrisa  
krever oppbygging av psykiatritilbudet 
Forslagsstiller: Hilde Mari Bjørke, Sunniva Skar Tangen, Karin Andersen og Svein Holen  

Norge står overfor en psykisk helsekrise, som har blitt dramatisk forverret under 
koronapandemien. Det psykiske helsevesenet har stått overfor utfordringer over lang tid, og 
har forverret seg gjennom årene med Erna Solberg som statsminister. Det som før var en 
krevende situasjon for psykiatrien har gjennom pandemien blitt en akutt og dramatisk 
forverring. Nå er pasienter og pårørende utslitt og det haster å bygge opp psykiatritilbudet i 
hele landet. 

Pågangen hos hjelpetilbudene er stor og antallet mennesker som sliter øker stadig. Mental 
Helses hjelpetelefon rapporter om flere som har selvmordstanker, og at de som tar kontakt 
nå er enda yngre enn før.  

Det er overbelegg på de akuttpsykiatriske sengepostene, noe som medfører at de som er 
syke blir skrevet ut før de er friske nok, og dermed får behov for ny innleggelse med en 
forverret psykisk helsetilstand. De som er innlagt er sykere enn før, noe som utgjør en risiko 
dem selv, for medpasienter og ansatte som nå opplever mer vold enn før. 

BUP sliter med å ta imot de unge som sliter med alvorlige utfordringer, som blant annet 
spiseforstyrrelser. Økningen i pågang hos BUP er svært alvorlig. På tross av at regjeringen 
varslet en kraftig tiltakspakke for barn og unge i januar, er ikke satsingen god nok. Nå har 
derfor opposisjonspartiene på Stortinget klart å samle seg for å få på plass viktige 
endringer: 

• Umiddelbart stanse nedbyggingen av døgnplasser i psykisk helsevern 
• Gjennomgå utskrivingspraksis innen rus- og psykisk helsevern 
• Gjennomgå tilgjengelig kapasitet og behov innen psykisk helsevern, med sikte på å 

øke døgnkapasiteten i tråd med behovet 
• Stortinget setter av 200 millioner kroner ekstra til psykisk helse for å hjelpe de 

mange som sliter ekstra som følge av pandemien. 

Dette er gode og viktige seire, samtidig så holder det ikke nå å stanse nedbyggingen av 
psykiatrien, den må bygges opp. Dette krever en satsing på rask psykisk helsehjelp og 
satsing på lavterskeltilbud for barn, unge og andre sårbare. Dette kan hjelpe på det enorme 
presset i spesialisthelsetjenesten. 

Kringsjåtunet er et av helseforetakets i Sykehuset Innlandet sitt døgntilbud for ungdom, i 
alderen 12 - 18 år, innen psykisk helsevern. Enkelte av plassene er for ungdom med alvorlige 
spiseforstyrrelser og det er en egen skoleenhet i tilknytning til institusjonen. Tilbudet er 
svært viktig for de unge som trenger psykisk helsehjelp. Sykehuset Innlandet vil nå legge 
ned Kringsjåtunet og kutte i antall døgnplasser for unge. En del barn og unge trenger å 
komme bort fra skolemiljøet eller hjemmesituasjonen for å få forsvarlig helsehjelp og være 
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i stand til å ta imot opplæringstilbud. Ambulante team skal erstatte dagens tilbud. Innlandet 
SV mener Kringsjåtunet og andre liknende tilbud må bestå, og bygges opp. 

Folk som trenger hjelp må få hjelp når de trenger det. Et tilgjengelig helsetilbud er helt 
avgjørende for å unngå at folk blir så dårlige at de ikke lengre kan mestre sin egen hverdag. 
Det er først og fremst i kommunen at folk må få rask hjelp, og det er kommunene som tar 
imot etter innleggelse og poliklinisk behandling. Dette må kommunene være i stand til å 
utføre. Da SV la fram sitt alternative statsbudsjettet høsten 2020 hadde vi en satsing på 
nærmere 600 millioner kroner for å styrke det psykiske helsetilbudet i kommunene og i 
spesialisthelsetjenesten. I januar i år foreslo vi en krisepakke til det offentlige, psykiske 
helsetilbudet på 900 millioner. Disse ville være et skritt i riktig retning for å bygge opp 
tilbudet, selv om det ikke er nok. Men vi anerkjenner også at det tar tid å bygge opp et 
robust og godt offentlig tilbud, derfor må vi starte nå.  

Koronakrisa vil omsider gå over, men den psykiske helsekrisa går ikke over uten kraftfulle 
tiltak nå! 

Innlandet SV krever: 

• Innføre lavterskeltilbud i Innlandets kommuner etter modell fra Stangehjelpa
• Nei til nedleggelse av psykiatriske helsetilbud som Kringsjåtunet
• Innføre kommunale opptrappingsplaner for utbygging av psykisk helsetilbud, med

lavterskeltilbud både når det gjelder forebygging, behandling og rehabilitering.
• Sikre tilbud om skolepsykolog på alle Innlandets videregående skoler.

` 

Innstilling Behandles 

Votering ☐ Ja ☐ Nei ☐ Avholdende



Årsmøte 2021 
Innlandet SV sv.no/innlandet 91 

UT4 
Innlandet SV sier nei til vindkraft på land 
Forslagsstiller: Stange SV 

Verden står midt i en klima- og en naturkrise, og de må løses samtidig. Utbygging av 
vindkraft på land fører til store protester og debatter fordi det innebærer betydelige 
arealinngrep og store naturødeleggelser. Det er Innlandet SVs holdning at klimatiltak som er 
utenfor naturens bæreevne, er å regne som dårlige klimatiltak og at vi kan ikke ofre naturen 
på klimaets alter.  

Det er svært sprikende beregninger for hvor mye kraft vi vil trenge i framtida, men det er 
enighet om at kraftbehovet vil endre seg. Vindkraft på land er ikke eneste farbare vei mot et 
elektrifisert samfunn: Oppgradering av vannkraftverkene, solenergi, hydrogen, 
energieffektivisering av nye og eksisterende bygg, redusert forbruk og smartere måter å 
spare energi på er noen av tiltakene som vil bidra til å møte det kommende kraftbehovet. 
Tiltak som balanserer hensynet til viktig og sårbar natur, med en målrettet innsats mot et 
grønnere samfunn må prioriteres først.  

Dersom vindkraft på land skal fungere må det kun planlegges som mindre anlegg, i 
industrialiserte områder, langs etablerte infrastrukturnettverk, eller på andre arealer der 
naturverdiene allerede er sterkt forringet. Også i slike områder må det tas hensyn til natur 
og friluftsliv og unngås utbygging i områder med verdifullt fugleliv.  

Så langt er det etablert ett stort vindkraftverk i Innlandet, Raskiftet som ligger på grensen 
mellom Trysil og Åmot kommune. Kraftverket eies 60% av det tyske, kommunalt eide 
selskapet Stadtwerke München, som har slått seg stort opp på utbygging av vindkraft i 
Norge. I løpet av 2021 skal etter planen nye vindkraftanlegg i Nord-Odal (Songkjøen og 
Engerfjellet) og Våler (Kjølberget) også stå ferdig.  

Iveren etter rask vindkraftutbyggingen vil fortsette fram mot slutten av 2021. Fram til da 
får utbyggerne grønne sertifikater og er på den måten sikret subsidiering i 15 år framover. 
Etablerte anlegg for fornybar energi vil få ett el-sertifikat per megawattime (MWh) 
elektrisitet som produseres. Det vil altså lønne seg å bygge raskt og stort, uten at 
nødvendige hensyn ivaretas. 

Innlandet SV sier derfor nei til mer vindkraft på land før viktige naturhensyn er ivaretatt, 
offentlig eierskap er sikret og det er etablert gode kompensasjonsordninger for 
vertskapskommunene.  

Innstilling Behandles 

Votering ☐ Ja ☐ Nei ☐ Avholdende
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UT5 
De grønne arbeidsplassene  
skal komme i Innlandet, ikke i EU 
Forslagsstiller: Karin Andersen 

I innlandet har vi enorme grønne fornybare ressurser, og det har vært mange store ord om 
industri på fornybare kilder fra bla skogen vår og på å bremse oljeavhengigheten. Nå må vi 
komme i gang, skape arbeidsplasser og kutte utslipp.  

Hvem skal styre den grønne utviklingen og hvem skal tjene på den?  
Vi må selv bestemme oss for å forvalte våre store biologisk ressurser forsvarlig og sikre at 
de gir arbeid og inntekt i generasjoner framover i Innlandet og i Norge. Vi har sterke 
kompetansemiljø, bedrifter og råvarer, men det trengs en kraftig omlegging av 
næringspolitikken. 

Heidner Bio-cluster og Treklyngen er viktige kompetansemiljø som er særlig spisset mot 
næringsutvikling på fornybare ressurser vi har i Innlandet. 

Det trengs en storstilt og langvarig satsing der staten må ta rollen som motor, bidra kraftig 
til risikoavlastning og kapital. De gode ideene stopper ofte opp når de skal testes i full skala. 
Derfor må staten støtte pilotanlegg og industrialisering av forskingsresultat. De statlige 
støtteordningen må legges om slik at de bidrar til klimakutt sirkulær økonomi som den 
planlagte fabrikken på Forestia Våler som vil sikre gjenbruk av avfallstrevirke . Vi trenger økt 
satsing på forskning og utvikling og staten må være en stor og trygg investor inn i 
industrialiseringen. 

Klimakuttene som kreves for at Norge skal nå sine forpliktelser må i størst mulig grad tas i 
Norge. Å kjøpe klimakvoter i utlandet er ikke å ta vare på norske interesser. Da skjer 
industriutviklingen der og arbeidsplassene vi kunne leve av havner i EU. Å kjøpe klimakvoter 
er i realiteten å begrave det vi har av industri og arbeidsplasser i Norge på sikt.  

Det må bli slutt på lek med ord uten handling og det må bli slutt på at Innlandet skal være 
en ren råvareeksportør. SV krever klimasatsing for nye grønne arbeidsplasser i Innlandet må 
komme i neste års budsjett. 

Arbeidsledighet må møtes med framtidsrettet satsing, ikke med mer olje og skattelette til 
velstående. Ingen av delene hjelper oss trygt inn i framtida. 

Innstilling Avvises 

Votering ☐ Ja ☐ Nei ☐ Avholdende
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UT6 
Gratis SFO for skolestartere 
Forslagsstiller: Hamar SV 

Innlandet SV vil jobbe for gratis SFO i kjernetid for 1. klassinger. Dette fordi vi ønsker at alle 
barn skal ha mulighet til å delta i fellesskapet som er i SFO, uavhengig av foreldrenes 
inntekt. At økonomi skal begrense barna allerede i 1.klasse mener vi er en urettferdig 
praksis.  

I Oslo har ordningen med gratis kjernetid og deltidsplass vært utprøvd over tid, og det har 
vært betydelig flere barn som benytter seg av SFO. Dette gjør det tydelig at økonomisk 
situasjon har betydning for bruk av SFO. Etter at regjeringen høsten 2020 gikk inn for gratis 
SFO for elever med særskilte behov har også deltakelsen gått opp blant denne gruppen.  

Da 6-åringene begynte på skolen, skulle leken ha en mye mer fremtredende rolle i elevens 
hverdag enn den har fått. Leken er fremdeles en pauseaktivitet i en ellers teoretisk 
skolehverdag for de yngste i skolen. Det å kunne være på SFO med de andre jevnaldrende 
har derfor en viktig betydning. Ved å delta på SFO kan du være med på leken hver eneste 
dag, du knytter vennskap, og du får tid til å leke. For mange kan det være vanskelig å komme 
inn i leken når friminuttene varer 15 minutter inkludert påkledning. I leken på SFO skjer det 
mye sosial læring, og barna får være en del av fellesskapet. Barna fortjener å være en del av 
dette felleskapet, og være som alle andre. 

I Hamar kommune koster en 100 % SFO-plass for et barn 2890 kroner, som kommer i tillegg 
til matpenger. Dette er en vesentlig utgift for en lavinntektsfamilie, og for å få 
inntektsregulert sats må en familie ha en samlet inntekt under 400.000 kroner – som betyr 
at ganske få får rabatterte priser. I tillegg er det for mange vanskelig og en høy terskel for å 
søke seg inn under denne ordningen.  

Innlandet SV tar kampen mot barnefattigdom og økte forskjeller, og vil kjempe for at alle 
kommunene i Innlandet innfører gratis SFO i kjernetid for de minste i skolen. 

Innstilling Behandles 

Votering ☐ Ja ☐ Nei ☐ Avholdende



Årsmøte 2021 
Innlandet SV sv.no/innlandet 94 

UT7 
Kan vi gjøre noe for å fremme frihet og 
rettferdighet for det palestinske folk? 
Forslagsstiller: Hamar SV 

Den anerkjente israelske menneskerettsorganisasjonen B’Tselem har i en uttalelse i januar 
2021 konkludert med at staten Israels politikk overfor den palestinske befolkningen både 
innafor Israel og i de okkuperte områdene er diskriminerende på en så systematisk måte at 
de kaller det apartheid. 

Israel har et omfattende volds- og undertrykkelsesapparat for å opprettholde okkupasjonen 
og isoleringa av Vestbredden og Gaza. Israel er helt avhengige av omfattende økonomiske 
bidrag fra «politiske venner» for å finansiere denne praksisen. Israel er derfor avhengige av 
godvilje og sympati, og de frykter tap av politisk omdømme. Den israelske staten bruker 
derfor milliarder av dollar innen- og ikke minst utenlands på å bekjempe boikottbevegelser 
og grupper som kritiserer Israels politikk. 

I 2005 startet ei rekke palestinske sivilorganisasjoner BDS-bevegelsen. De ber det 
internasjonal samfunn om å boikotte Israel økonomisk, akademisk og kulturelt. De ønsker 
at utenlandske selskaper trekker sine investeringer ut av virksomhet som opprettholder 
undertrykking. De ønsker at det internasjonal samfunn innfører sanksjoner mot Israel inntil 
de respekterer folkeretten. 

Den norske staten er i dag representert i FNs sikkerhetsråd. Innlandet SV krever at Norge 
må bruke denne plassen til å jobbe aktivt for sanksjoner mot Israel på linje med FN-vedtatte 
sanksjoner mot ei rekke andre land som bryter folkeretten. 

Innlandet SV krever at Oljefondet må trekke alle sine investeringer ut av selskaper som 
bidrar til Israels okkupasjon og undertrykking av det palestinske folk. 

Fylkestinget i Innlandet har nylig vedtatt å «ikke kjøpe varer og tjenester som åpenbart 
kommer fra stater som okkuperer andre områder i strid med folkeretten». Dette er ei viktig 
symbolsk og politisk markering. Innlandet SV oppfordrer sine medlemmer og folkevalgte til 
å arbeide for å få slike vedtak i alle kommuner i Innlandet.  

Innlandet SV støtter det palestinske folkets rett til frihet og demokrati! 

Innstilling Avvises 

Votering ☐ Ja ☐ Nei ☐ Avholdende
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UT8 
Hvor lenge skal Norge få fortsette å gjøre 
feil?  
Forslagsstiller: Nordre Land SV 

Etter seks år med Farida-saken og tilsvarende mange rettsaker i det norske systemet velger 
støttegruppa til Farida å ta saken videre til menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg. De 
ønsker å få belyst om Norges rettspraksis i denne og lignende flyktningesaker er i samsvar 
med flyktningkonvensjonen, utlendingsloven og barnekonvensjonen. Når også FN’s 
høykommissær for flyktninger engasjerte seg i saken de siste rettsrundene ble det for 
mange tydelig at Farida og familien har vært utsatt for urettmessig deportasjon. 

6 år i ufrivillig husarrest, i en leilighet i Kabul- en by uegnet til å sende barnefamilier til, i ett 
land hvor Farida aldri hadde bodd - det gjør noe med en 10 åring. Men det gjør også noe med 
rettferdighetssansen for hennes klassekamerater som har «sett» pulten hennes stå tom i 6 
av de 10 grunnskoleårene som skulle avsluttes med eksamen i vår.  

Det gjør noe med troen på forvaltningssystemet i Norge for foreldrene/lærere/ 
lokalpolitikere i Nordre Land når UNE kan sette 3 rettskraftige dommer til side for å fatte et 
helt nytt vedtak. Og denne følelse av urettferdighet og mistillit sprer seg som ringer i vann 
for hvert nytt omstridt vedtak i UNE.  

Det er på høy tid at regelverket om oppholdstillatelse på grunn av sterke menneskelige 
hensyn eller særlig tilknytning til riket blir gjennomgått grundig. Det er derfor veldig viktig 
og bra at SV har fremmet Representantforslaget 70S om å stille retursaker som berører 
barn og unge asylsøkere med lang oppholdstid i bero frem til det er gjort presiseringer i 
regelverket.   

Farida-saken viser at Norge har et system som ikke ivaretar rettsikkerheten til menneskene 
som behandles. Stortinget må stille krav til en gjennomgang av UNEs praksis og 
retningslinjer, at disse er i tråd med nasjonalt regelverk og bindende internasjonale 
konvensjoner. Regjeringens manglende iverksettelse av Stortingsvedtak jfr. 
representantforslag 42S 2017-2018, er også en bekreftelser på behovet for at SV må 
fortsette å stille de kritiske spørsmålene i Stortinget.   

Innstilling Behandles 

Votering ☐ Ja ☐ Nei ☐ Avholdende
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UT9 
Rusreformen 
Forslagsstiller: Søndre Land SV 

Søndre Land SV går mot Rusreformutvalgets innstilling om at bruk av illegale rusmidler ikke 
lenger skal være straffbart, fordi dette gir et uheldig signal til ungdom i risikosonen. Vi er 
enige i at bøter og fengsel bør unngås. De som blir oppdaget av politiet for bruk eller 
besittelse av illegale rusmidler, bør i stedet få et pålegg om å slutte med slike rusmidler. 
Dette må følges opp gjennom rusmiddelkontroll med spyttprøver eller urinprøver av en viss 
varighet som sikrer at den enkelte følger pålegget. Dersom den anholdte mener å kunne 
klare å slutte uten hjelp, bør kontroll settes i gang i løpet av noen få uker. De som trenger 
det, må få tilbud om adekvat hjelp til å bli rusfrie før kontrollen kan iverksettes. Hjelpen bør 
– i den grad det er mulig – gis i tråd med egne ønsker. Dersom den anholdte følger påbudet
innen rimelig tid, bør dette ikke i seg selv gi grunnlag for tap av rettigheter som for
eksempel førerkort eller for vandelsattest. Søndre Land SV mener at et slikt pålegg kan
være til hjelp også for mennesker som er avhengige av å bruke illegale rusmidler.

Innstilling Avvises 

Votering ☐ Ja ☐ Nei ☐ Avholdende
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ÅM 08-21 

Valg 
Valg av fylkeslagets tillitsvalgte. Valgkomiteen innstiller på fylkesstyre, utvalg, revisor og 
landsmøterepresentanter. Fylkesstyret innstiller på valgkomite og 
landsmøterepresentanter.  
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Innstilling fra valgkomiteen 
Valgkomiteen legger frem sin innstilling for årsmøtet. 

Vi har ment at fylkesstyret og utvalgene bør ha ulikt antall representanter for å unngå 
eventuell stemmelikhet. Vi innstiller på et fylkesstyre på 11 medlemmer og utvalg på 5 
medlemmer. 

SU oppnevner selv sine representanter.  Når det gjelder fylkesstyret har SU i dag 2 
representanter.  Vi har valgt å ikke endre dette. 

Utvalgsmedlemmene skal i henhold til mandat for utvalgene velges for to år av av gangen, 
to i partallsår og to i oddetallsår.  For å til dette fremover innstilles noen for ett år og noen 
for to år. 

Den valgte kvinnepolitiske lederen har fått fritak fra vervet i høst.  Hun var valgt for to år og 
vi innstiller ny kvinnepolitisk leder for ett år. 

Det er noe forskjeller i oppgaver og fullmakter for de to nestlederne. Av den grunn innstiller 
vi Amund Røhr Heggelund som ny 1. nestleder.  Han ble på forrige årsmøte valgt som 2. 
nestleder for to år og vi innstiller derfor på at han velges som 1. nestleder det andre av sine 
to år som nestleder.  Som ny 2. nestleder innstilles Dag Øystein Alfheim for to år. 

Valgkomiteen har sett bort fra den gamle fylkesgrensen i vårt forsøk på å få til en 
geografisk representasjon. 
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Fylkesstyret 
Leder Anne Lise Fredlund Lillehammer 1 år 
1. nestleder Amund Røhr Heggelund Stange 1 år 
2.  nestleder Dag Øystein Alfheim Nord-Odal 2 år 
Kvinnepolitisk leder Ranveig Kjelsnes Hamar 1 år 
Medlem Svein Holen Vågå Ikke på valg 

Medlem Bulent Dogani Hamar 2 år 
Medlem Helge Midttun Gran 2 år 
Medlem Karin Lervang Rendalen Ikke på valg 
Medlem Gunn Bråten Tynset 2 år 
Medlem SU 

  

Medlem SU 
  

    

1. vara Anne Bi Hoffsten Hamar Ikke på valg 
2. vara Mizanur Rahaman Lillehammer Ikke på valg 
3. vara Ingvild Elise Ihle Ringsaker Ikke på valg 
    

Kvinnepolitisk utvalg 
Leder Ranveig Kjelsnes Hamar 1 år 
Medlem Frøydis Sund Hamar 2 år 
Medlem Linda Marie Enger Elverum 1 år 
Medlem Eli Kristin Nesmo Nord-Aurdal 2 år 
Medlem SU   
    

Fagpolitisk utvalg 
Leder Svein Holen Vågå 1 år 
Medlem Randi Kjøs Hamar 2 år 
Medlem Liv Kaatorp Hamar 1 år 
Medlem Roar Pedersen Ringsaker 2 år 
Medlem SU   
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Helsepolitisk utvalg 
Leder Oda Solheim Hammerstad Gjøvik 2 år 
Medlem Helge Bjørnsen Stange 1 år 
Medlem Mette Mikkelsen Elverum 1 år 
Medlem Kai Smeby Ringsaker 2 år 
Medlem SU   
    

Landbrukspolitisk utvalg 
Leder Christian Haugen Ringsaker 1 år 
Medlem Mai Bakken Lom 2 år 
Medlem Ellen Marie Tangen Stor-Elvdal 1 år 
Medlem Marte Olsen Nordre Land  2 år 
Medlem SU   
    

Miljøpolitisk utvalg 
Leder Anne Sultana Douvlos Hamar 1 år 
Medlem Ole Midttun Hamar 2 år 
Medlem Thomas Cottis Løten 1 år 
Medlem Carmen Monfort Kongsvinger 2 år 
Medlem SU   
    

Revisor 
Det innstilles på å benytte profesjonell revisor da det er en stor omsetning og det har vist 
seg vanskelig å få alt korrekt med valgte revisorer. Det innstilles derfor på at Ernst & 
Young engasjeres som revisor. 
    

Landsstyrerepresentanter 
Representant Anne Lise Fredlund Lillehammer 1 år 
Representant Amund Røhr Heggelund Stange 1 år 
1. vara Dag Øystein Alfheim Nord-Odal 1 år 
2. vara Ranveig Kjelsnes Hamar 1 år 
3. vara Svein Holen Vågå 1 år 
4. vara Gunn Bråten Tynset 1 år 
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Innstilling fra fylkesstyret 
Fylkesstyret innstiller på valgkomite og landsmøterepresentanter.  

Valgkomite 
Leder Mizanur Rahaman Lillehammer  
Medlem Marit Nyhuus Trysil  
Medlem Mieke Punie Nordre Land   
Medlem Helge Bjørnsen Stange  
Medlem SU   
Vara Hilde Mari Bjørke Løten  
Vara for SU SU   
    

Landsmøterepresentanter 
Delegat Amund R. Heggelund Stange  
Delegat Stine Aakre Trysil  
Delegat Hans Olav Lahlum Gjøvik  
Delegat Mai Bakken Lom  
Delegat Dag Øystein Alfheim Nord-Odal  
Delegat Jorid Vorkinn Vågå  
Vara/observatør Mizanur Rahaman Lillehammer  
Vara/observatør Beathe Johansen Elverum  

 

I tillegg møter landsstyrerepresentanter med tale-, forslags og stemmerett.  
Karin Andersen møter som stortingsrepresentant. 
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