
 
  

Representantskap 19. oktober 2021 
Innlandet SV innlandet.sv.no  1 

 
 

Innlandet SV  

Representantskap 19.10. 
Til Lokallag og fylkesstyret 

Kopi Fylkesstyrets varaer, utvalgsledere og fylkestingsgruppe  

Tid 19. oktober 2021, kl. 19:00 – 21:00 

Sted Zoom 

 
Dette er andre og siste innkalling til møte i Innlandet SVs representantskap.  

Saksliste 
Sak Tittel   

RS 01-21 Godkjenning av innkalling og saksliste AF  

RS 02-21 Konstituering AF  

RS 03-21 Innlandet SVs utvalg ARH  

RS 04-21 Evaluering av valgkamp AF  

RS 05-21 Eventuelt   

 
Frist for oppmelding av saker var 9. oktober. 
 
 
 
Med hilsen 
Anne Lise Fredlund  
fylkesleder   
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Sak RS 001-21 

Godkjenning av  
innkalling og saksliste 

 

Forslag til vedtak 
1. Innkallingen godkjennes 

2. Sakslisten vedtas 

 

Bakgrunn 
1. innkalling og saksliste ble sendt ut 27. september. 2. innkalling med sakspapirer ble sendt 
ut 16. oktober. 

  

Saksbehandler Anne Lise Fredlund 

Saksgang Representantskapet 19. oktober 
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Sak RS 002-21 

Konstituering 

 

Forslag til vedtak 
1. Forretningsorden stadfestes med to endringer:  

a. Punkt 4, endring: Det velges en referent 

b. Punkt 5, endring siste setning og tillegg: 

 Frist for å levere endringsforslag er når strek settes i debatten, unntatt til 

forretningsorden eller dagsorden. Oppmelding av saker gjøres innen 6 dager 

før møtet.  

2. Som møteleder velges Amund R. Heggelund.  

3. Som referent velges Elisabeth Amundsen. 

  

  

Saksbehandler Anne Lise Fredlund 

Saksgang Representantskapet 19. oktober 
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Innlandet SVs representantskap 
Forretningsorden for digitale møter 
1. Åpent møte 
Møtet er åpent.  

2. Deltagernes rettigheter 
2.1. Full tale-, forslags- og stemmerett har: Fylkesstyret og representanter valgt av SV-laga i 
Innlandet SV. 
2.2 Tale- og forslagsrett har: SVs representanter på Stortinget, politiske medarbeidere i 
regjering, medlemmer av fylkestingsgruppa og ledere av utvalg. 
2.3 Talerett har: Inviterte gjester og øvrige medlemmer av SV, samt Innlandet SU.  
3. Konstituering 
Under punktet konstituering foretas det først valg av ordstyrere og referent, dernest 
godkjenninger og øvrig konstituering.  

4. Ordstyrer og referenter 
Det velges en ordstyrer og to referenter. 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 komiteen, alle vedtak som fattes, samt 
stemmetall der dette er aktuelt. Fylkesstyret godkjenner protokollen.  

5. Behandling av forslag 
Alle forslag, unntatt til forretningsorden eller dagsorden, skal leveres skriftlig. Alle forslag 
skal være undertegnet av den som fremmer det. Frist for å levere forslag er et døgn før 
møtestart, unntatt til forretningsorden eller dagsorden. 

7. Avstemminger 
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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Sak RS 003-21 

Innlandet SVs utvalg 

 

Forslag til vedtak 
1. Alle utvalg gjøres om til nettverk, med virkning fra årsmøtet 2021.  

2. Innlandet SV skal etter årsmøtet 2021 ha nettverk på følgende politiske områder: 

a. Næringspolitikk  
b. Kvinnepolitikk 
c. Fagpolitisk  
d. Miljø- og klimapolitikk  
e. Helsepolitikk  
f. Utdanningspolitikk  
g. Samferdselspolitikk  

3. Fylkesstyret bes utarbeide retningslinjer og mandat for nettverkene.  

4. Fylkesstyret bes forberede vedtektsendringsforslag i tråd med representantskapets 

vedtak.  

 

Bakgrunn 
I fylkeslagets arbeidsplan er det tydelig fremhevet at utvalgsstrukturen ikke bidrar til å løfte 
engasjementet i fylkeslaget, og at det er varierende aktivitet i utvalgene.  

Fylkesstyret gjorde følgende vedtak i saken i februar 2020 (FS 173-20):  

• Saken sendes til behandling på første representantskap i 2021. Det legges opp til 
prosess som starter i AOP-debatten på årsmøtet, der lokallag og utvalg bidrar 
underveis, og som sluttføres på representantskapet. 

Årsmøtet 2021 ble gjennomført digitalt, og det ble derfor ikke lagt opp til særskilt diskusjon 
om utvalgsstruktur på dette møtet. På grunn av manglende påmelding til 
representantskapsmøtet i juni 2021, ble saken utsatt til representantskapsmøtet i oktober 
2021.  

  

Saksbehandler Amund R. Heggelund 

Saksgang Representantskapet 19. oktober 
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Fra utvalg til nettverk 
Innlandet SV har ved flere anledninger vurdert endringer i fylkeslagets utvalgsstruktur. 
Fylkesstyret har også mottatt innspill om endringer av utvalg.  
 
AU har vurdert det som hensiktsmessig å endre fra utvalg til nettverk. Det betyr at fremfor 
en utvalgsleder og utvalgsmedlemmer, kan alle medlemmer i ISV som er særlig opptatt av 
et politisk område delta inn i nettverkene. Årsmøtet velger fortsatt en leder for nettverket. 
Denne har et administrativt ansvar for at nettverket har møtepunkter og fremdrift.  

Uttak av politikkområder 
AU har på sitt møte 8.oktober 2021 sett på hvilke politiske områder som bør inngå i 
nettverksstrukturen, og foreslår følgende: 

• Næringspolitikk  
• Kvinnepolitikk 
• Fagpolitisk  
• Miljø- og klimapolitikk  
• Helsepolitikk  
• Utdanningspolitikk  
• Samferdselspolitikk  

 
Det er vurdert slik at landbruk inngår i det bredere næringsbegrepet, og på den måten 
dekker flere næringsstrukturer.  
 
Videre er det vedtektsfestet at fylkeslaget skal ha kvinnepolitisk - og fagligpolitisk leder og 
at denne skal sitte i fylkesstyret. ISV har også tradisjon for å ha miljøpolitisk leder. Dette 
fremstår som formålstjenlig å videreføre. For at disse skal ha et forum å henvende seg til, 
foreslås det å opprette nettverk tilsvarende dette.  
 
Lillehammer SV har gjennom vedtak i årsmøtet ytret ønske om å etablere et skolepolitisk 
utvalg. Fylkeslaget vedtok i sak FS029/20 opprettelsen av utdanningspolitisk nettverk. 
Dette har foreløpig ikke vært i aktiv drift. Det foreslås derfor at det opprettes et 
utdanningspolitisk nettverk. For et parti som i flere år har hatt sterk støtte for sin politikk i 
utdanningssektoren, er det naturlig å revitalisere dette politikkområdet.  
 
ISV har fylkestingsrepresentanter i hhv. Fylkesutvalget, hovedutvalg for kultur og 
hovedutvalg for samferdsel. AU har vurdert det som hensiktsmessig å opprette et 
samferdselspolitisk nettverk som støtte for fylkestingsrepresentantene. Videre vises det til 
at det finnes et kulturpolitisk nettverk nasjonalt som kan brukes som støtte for 
fylkestingsrepresentantene på dette politikkområdet.  
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Nye retningslinjer  
Det er behov for å utarbeide nye retningslinjer og mandater for de nye nettverkene. Det 
foreslås derfor at fylkesstyret får i oppgave å utarbeide og vedta disse.  
 
Nye nettverksledere vil ha tale- og forslagsrett på sine saksområder i ISVs organer.  
 
For å illustrere hvordan nettverkene kan fungere, er det under vist til ulike aktiviteter for et 
nettverk:  

• Lesesirkler 
• Diskusjonsforum for relevante saker  
• Referansegruppe for fylkestingspolitikere 
• Uttale seg i saker etter hevendelse fra fylkesstyret  
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Sak RS 004-21 

Evaluering av valgkampen 

 

Saken legges fram på møtet.  

  

Saksbehandler Anne Lise Fredlund  

Saksgang Representantskapet 19. oktober 
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Sak RS 005-21 

Eventuelt 
 

  


