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Innlandet SV

2. innkalling til årsmøte 2022
Til

Lokallag, fylkesstyret og Innlandet SU

Kopi

Fylkestingsgruppe, utvalgsledere, fylkesstyrets varaer og partikontoret

Tid

20. februar 2022

Sted

Zoom

Dette er andre og siste innkalling til årsmøte i Innlandet SV søndag 20. februar 2022.
Årsmøtet holdes digitalt og varer fra kl. 10:00 til kl. 17:00.

Saksliste
Sak

Tittel

ÅM 01-22

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 02-22 Beretninger
A Innlandet SV
B Innlandet SVs fylkestingsgruppe
ÅM 03-22 Regnskap
ÅM 04-22 Vedtekter
ÅM 05-22 Arbeidsplan og budsjett
ÅM 06-22 Uttalelser
ÅM 07-22

Regionreform

ÅM 08-22 Nominasjonsprosess
ÅM 09-22 Valg

Beste hilsen
Anne Lise Fredlund
Fylkesleder

Årsmøte 20. februar 2022
Innlandet SV innlandet.sv.no/arsmote

2

Praktisk informasjon
Møtet holdes digitalt på møteplattformen Zoom kl. 10:00–17:00. Påmeldte deltakere får
tilsendt påloggingsinformasjon dagen før møtet
Saker og uttalelser meldes opp ved å sende e-post til innlandet@sv.no.

Overordnet program
Kl.
10:00
11:00
11:15
12:30
13:15
14:05
14:15
15:45
16:00
17:00

Program
Møtet åpnes
Pause
Innledning partileder
Lunsj
Møtet fortsetter
Pause
Møtet fortsetter
Pause
Møtet fortsetter
Møtet heves

Etter Lysbakkens innledning blir det en kort åpen runde, før partilederen oppsummerer.

Forberedelser til møtet
Hvert lokallag velger på sitt årsmøte 2-7 delegater basert på antall betalende medlemmer
ved årets slutt. Delegatnøkkel ligger vedlagt på neste side.
Alle deltakere oppfordres til å delta på årsmøteforberedende samling tirsdag 15. februar.
Det inviteres også til minikurs om Zoom, hvor man både kan stille spørsmål og øve på
votering.
På nettsiden finnes program, påmelding og oppdatert informasjon: innlandet.sv.no/arsmote.

Gjeldende frister
•
•
•

3. februar: Påmeldingsfrist
5. februar: Frist for forslag til saker og uttalelser
20. februar: Frist for endringsforslag til arbeidsplan, budsjett, uttalelser,
regionreform, nominasjonsprosess og valg går ut når strek settes i debatten (se
forretningsorden).

Fristen for endringer til vedtekter gikk ut 9. januar.
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Vårslepp
På grunn av overgangen til digitalt møte, innkaller fylkeslaget til årsmøtets del 2 7.-8. mai
for å behandle saken uttalelser. Møtet avholdes på Scandic Lillehammer Hotel, og
lokallagene representeres med lik delegatnøkkel som på årsmøtet. Deltakeravgift vil være
lik den som var forespeilet til årsmøtet: 700 kr per deltaker.
Informasjon om vårsleppet sendes ut etter årsmøtet.

Delegatnøkkel
Innlandet SV
Eidskog SV
Elverum SV
Gjøvik SV
Gran SV
Hamar SV
Kongsvinger SV
Lillehammer SV
Løten SV
Nord-Aurdal SV
Nord-Odal SV
Nordre Land SV
Os SV
Rendalen SV
Ringsaker SV
Sel SV
Stange SV
Stor-Elvdal SV
Søndre Land SV
Sør-Odal SV
Tolga SV
Trysil SV
Tynset SV
Vestre Toten SV
Vågå SV
Våler SV
Østre Toten SV
Øyer SV
Øystre Slidre SV
Åmot SV
Innlandet SV

Bet. medlemmer
998
12
49
72
18
121
43
105
31
20
38
39
14
8
58
16
49
9
31
23
20
22
36
21
20
10
18
11
8
21
55

Antall delegater
122
2
5
7
2
7
5
7
4
3
4
4
2
2
6
2
5
2
4
3
3
3
4
3
3
2
2
2
2
3
13

Påmeldte delegater
98
1
2
6
2
6
4
6
3
3
3
4
2
2
6
2
5
1
4
3
3
3
3
2
2
2
2
2
0
0
11

52

6

3

Innlandet SU
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Deltakerliste
Delegat

Lokallag

Navn

020
022
023
027
028
029
030
031
032
034
035
036
037
038
039
040
041
043
044
045
046
048
049
050
051
052
053
055
056
057
059
060
061
062
063
064
066
067
068
069
070
071

Eidskog SV
Elverum SV
Elverum SV
Gjøvik SV
Gjøvik SV
Gjøvik SV
Gjøvik SV
Gjøvik SV
Gjøvik SV
Gran SV
Gran SV
Hamar SV
Hamar SV
Hamar SV
Hamar SV
Hamar SV
Hamar SV
Kongsvinger SV
Kongsvinger SV
Kongsvinger SV
Kongsvinger SV
Lillehammer SV
Lillehammer SV
Lillehammer SV
Lillehammer SV
Lillehammer SV
Lillehammer SV
Løten SV
Løten SV
Løten SV
Nord-Aurdal SV
Nord-Aurdal SV
Nord-Aurdal SV
Nord-Odal SV
Nord-Odal SV
Nord-Odal SV
Nordre Land SV
Nordre Land SV
Nordre Land SV
Nordre Land SV
Os SV
Os SV

Geir Hoel Arnesen
Eldri Svisdal
Ingvild Kaspara Jonsdatter
Olav Aannerud Bjørseth
Liv Hammerstad
Rolf Jørn Karlsen
Oda Solheim Hammerstad
Kjetil Bjørklund
Hans Olav Lahlum
Helge Midttun
Liv Kristin Lyngstad
Hallvard Hatlestad
Camilla Øien
Inger Mokkelbost Haug
Leif Jørn Hvidsten
Tom Sagen
Ole Midthun
Mads Skjørberg
Kristoffer Hagemo
Anne M. Sørli-Bolneset
Carmen Monfort
Aksel Hagen
Kaia Bergslien Paulsen
Kurt Gjerstad
Inger Krey Ellingsen
Mizanur Rahaman
Tove Lehre
Per Olav Lund
Ann-Kristin Nybakk Djuve
Anne-Grethe Svarverud Viken
Hildegunn Spjøtvoll
Marte Aure
Jo Clausen
Gunnar Nygård
Thomas Tinglum
Berit Andersen Skogvang
Karin Wiik
Anna Ekrem
David Toms
Gry Kristin Slethei
Alfhild Myre
Kjell Lundkvist
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Delegat
072
073
074
075
076
077
078
079
080
081
086
082
083
084
085
087
089
090
091
092
093
094
095
096
097
098
099
100
101
102
103
104
106
107
109
110
112
113
114
115
116
117
001
002

Lokallag
Rendalen SV
Rendalen SV
Ringsaker SV
Ringsaker SV
Ringsaker SV
Ringsaker SV
Ringsaker SV
Ringsaker SV
Sel SV
Sel SV
Stange SV
Stange SV
Stange SV
Stange SV
Stange SV
Stor-Elvdal SV
Søndre Land SV
Søndre Land SV
Søndre Land SV
Søndre Land SV
Sør-Odal SV
Sør-Odal SV
Sør-Odal SV
Tolga SV
Tolga SV
Tolga SV
Trysil SV
Trysil SV
Trysil SV
Tynset SV
Tynset SV
Tynset SV
Vestre Toten SV
Vestre Toten SV
Vågå SV
Vågå SV
Våler SV
Våler SV
Østre Toten SV
Østre Toten SV
Øyer SV
Øyer SV
Innlandet SV
Innlandet SV

Årsmøte 20. februar 2022
Innlandet SV innlandet.sv.no/arsmote

Navn
Karin Lervang
Per Kristian Aasbrenn
Kai Remi Moen Andersen
Christian Haugen
Inger Johanne Bryn
Kai Smeby
Roar Pedersen
Bente Lerdahl
Anne-Brit Bismo
Truls Gjefsen
Elisabeth Amundsen
Helge Bjørnsen
Ann-Margret S. Hågensen
Marthe Nicolaysen
Ali Amani
Kjell Øverby
Wenche Enger
Helge Røyne
Marianne Kammen
Terje Enger
Sigrun Kristoffersen
Elin O. Kristoffersen
Ellen Utsi
Maren Riise Rusten
Regina Sankar-Øyan
Kjell Dalløkken
Stine Akre
Marit Nyhuus
Frank Smestad
Gunn Bråten
Jan-Thore Østenby Martinsen
Lise S. Martinsen
Ahmed Haruun
Elisabeth Braaten
Ola Iver Røe
Torunn Elise Kveen
Gunhild Ullerud
Egil Olav Hansen
Jørn Grøtberg
Karin Jansen
Nisveta Tiro
Niklas Aas Skovdahl
Anne Lise Fredlund
Amund R. Heggelund
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Delegat
003
004
005
006
007
008
009
010
012
014
015
016

Lokallag
Innlandet SV
Innlandet SV
Innlandet SV
Innlandet SV
Innlandet SV
Innlandet SV
Innlandet SV
Innlandet SV
Innlandet SV
Innlandet SU
Innlandet SU
Innlandet SU

Observatør
236
280
281
201
Andre

Lokallag
Hamar SV
Sel SV
Sel SV
Innlandet SV

Navn
Dag Øystein Alfheim
Ranveig Kjelsnes
Svein Holen
Anne Bi Hoffsten
Hanna Elise Hagebakken
Ingvild Elise Ihle
Arne-Edgar Rosenberg
Bulent Dogani
Ronja Aglen Stikbakke
Randi Kvale Svenbalrud
Sina Moradi
Astri Elisabeth Mairena Tengs
Navn
Edgar Rodriguez Afonso
Inga Norderhus
Knut Olaf Bakken
Mai Bakken

Navn

Karin Andersen

Innstilt tillitsvalgt

Ikke påmeldte lokallag
•
•

Øystre Slidre SV
Åmot SV
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ÅM 01-22

Åpning og konstituering
A
B
C
D
E
F

Valg av møteledere og referenter
Godkjenning av innkalling og saksliste
Godkjenning av dagsorden
Forretningsorden
Valg av årsmøtets komiteer
Valg av protokollunderskrivere
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ÅM 01-22 A

Valg av møteledere og referenter
Forslag til vedtak
1. Som møteledere velges Niklas Aas Skovdahl, Øyer SV, og Sigrun Kristoffersen, SørOdal SV
2. Som referenter velges Liv Kristin Lyngstad, Gran SV og Svein Holen, Vågå SV
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ÅM 01-22 B

Godkjenning av innkalling og
saksliste
Forslag til vedtak
1. Innkalling godkjennes
2. Saksliste godkjennes

Bakgrunn
Kunngjøringen av årsmøtet ble sendt ut og publisert på nettsiden innlandet.sv.no/arsmote
3. desember. 1. innkalling med foreløpig saksliste ble sendt ut 12. januar og 2. innkalling
med sakspapirer ble sendt ut 15. februar.

Årsmøte 20. februar 2022
Innlandet SV innlandet.sv.no/arsmote

10

ÅM 01-22 C

Godkjenning av dagsorden
Forslag til vedtak
1. Dagsorden godkjennes
2. Sak 06-22 Uttalelser behandles på samling i mai, der lokallagene representeres med
lik delegatnøkkel som på årsmøtet.

Forslag til dagsorden
Fylkesstyret foreslår å flytte behandling av sak 06-22 uttalelser til samlingen 8.-9. mai.
Kl.
09:30
10:00

Saksnr.
ÅM 01-22
ÅM 02-22
ÅM 03-22

11:00
11:15
12:30
13:15
14:05
14:15
15:45
16:00

ÅM 05-22
ÅM 04-22
ÅM 07-22
ÅM 08-22
ÅM 09-22

17:00

Sak
Innsjekk åpner
Åpning og konstituering
Beretninger
Regnskap
Pause
Innledning partileder
Debatt og oppsummering
Lunsj
Arbeidsplan og budsjett
Vedtekter
Pause
Regionreform
Pause
Nominasjonsprosess
Voteringer
Valg
Møtet heves
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ÅM 01-22 D

Forretningsorden
Forslag til vedtak
1. Forretningsorden vedtas

Bakgrunn
Forretningsorden er regler for hvordan debatter og avstemminger skal foregå, og i hvilken
rekkefølge de forskjellige sakene skal opp.
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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 to 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 og 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
seks 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 01-22 E

Valg av årsmøtets komiteer
Forslag til vedtak
1. Til redaksjonskomiteen for arbeidsplan, budsjett og uttalelser velges:
Leder: Karin Lervang, Rendalen SV
Medlem: Ola Iver Røe, Vågå SV
Medlem: Ole Midthun, Hamar SV
Medlem: Rolf Jørn Karlsen, Gjøvik SV
SU-medlem: *
2. Til årsmøtet valgkomite velges
Medlem: Anna Ekrem, Nordre Land SV
Medlem: Christian Haugen, Ringsaker SV
Medlem: Kai Remi Moen Andersen, Ringsaker SV
Medlem: Wenche Enger, Søndre Land SV
SU-medlem: *
* SU velger sine representanter

Årsmøte 20. februar 2022
Innlandet SV innlandet.sv.no/arsmote

15

ÅM 01-22 F

Valg av protokollunderskrivere
Forslag til vedtak
1. Som protokollunderskrivere velges Eldri Svisdal, Elverum SV og Geir Hoel Arnesen,
Eidskog SV
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ÅM 02-22

Beretninger
A
B

Innlandet SV
Fylkestingsgruppa
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ÅM 02-22 A

Innlandet SVs beretning
Forslag til vedtak
1. Årsmøtet tar fylkeslagets beretning til orientering.
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Huldrestry. Foto: Nordre Land SV

Forside

Innlandet SV
Årsberetning 2021
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Innledning
Nok et år er gått med covid-19-pandemien som ramme og bakteppe for Innlandet SVs
politiske virke og organisatoriske aktivitet. Som alltid er det utfordrende å oppsummere
fylkeslagets aktivitet gjennom et helt år uten at det blir et resyme av referater og opplisting
av arrangementer og medieoppslag. I denne beretningen har vi har valgt å trekke frem noen
arrangementer, uttalelser og hendelser som eksempler på Innlandet SVs aktivitet i 2021.
I beretningen finnes nøkkeltall om fylkeslaget, vi går raskt inn på hvem som har hatt ulike
roller igjennom året og viser litt av den politiske aktiviteten og temaer som har tatt plass i
løpet av året.
Til sist vier vi litt plass til organisatoriske virket. Grunnmuren politikken skal stå på.
Lokallagene i interaksjon med fylkeslaget. Medlemmene som danner grunnlaget for all
aktivitet og alle eventuelle politiske gjennomslag. Lokallagsprosjektet har tatt mye tid, og
skal fortsatt gjøre det, om årsmøtet vil.
Til sist:
Vi står fortsatt i pandemisk limbo mellom smittevern og aktivitet, men det er et håp om at
vi i 2022 kan finne den nye normalen hvor vi i større grad kan møtes til gode politiske
dialoger og finne felles motivasjon til å skape et solidarisk samfunn.
Anne Lise Fredlund
Fylkesleder, Innlandet SV
Lillehammer, februar 2022
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1: Periodens første fylkesstyremøte; Fulltallig fylkesstyre med vararekke, 4 av 5 utvalgsledere, 2 av 3 i
fylkestingsgruppa, stortingsrepresentant og fylkessekretær. Vi er skikkelig klare for valgkamp,
diskusjoner og politiske seiere ikke minst.
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Tillitsvalgte
Årsmøtet 2021 valgte et fylkesstyre med 13 medlemmer og 3 varamedlemmer. Karin
Lervang søkte fritak fra sitt verv som styremedlem i mai ´21 og dette ble innvilget av
fylkesstyret.
Anne Bi Hoffsten rykket derfor opp fra 1. vara-plass til fast medlem.
Innlandet SU oppnevner sine egne representanter. Simon Pettersen og Nour Hubous
tiltrådde fylkesstyret fra SU. Fra oktober ´21 har Ronja Aglen Stikbakke representert SU da
Pettersen har flyttet fra fylket.

Fylkesstyret
Leder, Anne Lise Fredlund, Lillehammer
1. nestleder, Amund Røhr Heggelund, Stange
2. nestleder, Dag Øystein Alfheim, Nord-Odal
Kvinnepolitisk leder, Ranveig Kjelsnes, Hamar
Faglig leder, Svein Holen, Vågå
Medlem, Bulent Dogani, Hamar
Medlem, Helge Midttun, Gran
Medlem, Gunn Bråten, Tynset
Medlem, Hanna Elise Hagebakken, Vestre Toten
Medlem, Arne-Edgar Rosenberg, Nordre Land
Medlem, Anne Bi Hoffsten (fra 31. mai), Hamar
SU-medlem, Ronja Aglen Stikkbakke (fra oktober)
SU-medlem, Nour Hubous
1. vara, Mizanur Rahaman, Lillehammer
2. vara, Ingvild Elise Ihle, Ringsaker
SU-vara, Amandus Furuvold

Landsstyrerepresentanter
Anne Lise Fredlund, Lillehammer
Amund Røhr Heggelund, Stange
1. vara, Dag Øystein Alfheim, Nord-Odal
2. vara, Ranveig Kjelsnes, Hamar
3. vara, Svein Holen, Vågå
4. vara, Gunn Bråten, Tynset

Kvinnepolitisk utvalg
Leder, Ranveig Kjelsnes, Hamar
Frøydis Sund, Hamar
Linda Marie Enger, Elverum
Eli Kristin Nesmo, Nord-Aurdal
SU-medlem, Marte Emilie Mellum Nordby
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Faglig utvalg
Leder, Svein Holen, Vågå
Randi Kjøs, Hamar
Liv Kaatorp, Hamar
Roar Pedersen, Ringsaker
SU-medlem, Simon Pettersen

Helsepolitisk utvalg
Leder, Oda Solheim Hammerstad, Gjøvik
Helge Bjørnsen, Stange
Mette Mikkelsen, Elverum
Kai Smeby, Ringsaker

Landbrukspolitisk utvalg
Leder, Christian Haugen, Ringsaker
Mai Bakken, Lom
Ellen Marie Tangen, Stor-Elvdal
Marte Olsen, Nordre Land
SU-medlem, Amandus Furuvold

Miljøpolitisk utvalg
Leder, Anne-Sultana Douvlos, Hamar (til sept ´21)
Ole Midttun, Hamar
Thomas Cottis, Løten
Carmen Monfort, Kongsvinger
SU-medlem, Madeleine Fossheim

Valgkomite
Leder, Mizanur Rahaman, Lillehammer
Marit Nyhuus, Trysil
Mieke Punie, Nordre Land
Helge Bjørnsen, Stange
SU-medlem
Varamedlem, Hilde Mari Bjørke, Løten

Landsmøterepresentanter
Delegater:
Amund Røhr Heggelund, Stange
Stine Akre, Trysil
Hans Olav Lahlum, Gjøvik
Mai Bakken, Lom
Marte Emilie M. Nordby, SU
Mizanur Rahaman, Lillehammer
Vara/observatør:
Dag Øystein Alfheim, Nord-Odal
Beathe Johansen, Elverum
Karin Andersen, Hamar
I tillegg møter valgte landsstyrerepresentanter.
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På nasjonal arena
Landsmøtet valgte Amund Røhr Heggelund og Stine Akre til henholdsvis 2. vara og 4. vara til
sentralstyret. Videre har landsstyret nedsatt ulike utvalg og Innlandet SV er representert i
dem gjennom Jørn Grøtberg og Ranveig Kjelsnes (EU/EØS-utvalget), Ingrid Hvidsten
Gabrielsen (Miljøpolitisk utvalg) og Bulent Dogani (Inkluderingspolitisk utvalg).

Ansatt
Fylkessekretæren er ansatt av SV sentralt i 100 % stilling med daglig leder på partikontoret som
personalansvarlig. Fylkesleder er arbeidsleder. Prioriterte oppgaver har i perioden vært
kommunikasjon og informasjon, skolering, arrangementer og møtesekretæroppgaver.

Årsmøte 2022
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Nøkkeltall
998 betalende medlemmer, opp fra 958
29 aktive lokallag med til sammen 162 tillitsvalgte
51 folkevalgte i kommuner og 3 på fylkestinget
4 044 presseoppslag i lokale medier

Medlemmer
Innlandet SV hadde ved inngangen til 2021 958 betalende medlemmer og 998 ved årets slutt. I løpet
av året har 152 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 31.12.2022 hadde Innlandet SV 4 300 følgere på Facebook og 628 på Instagram. Vi er
fortsatt nest størst av SVs fylkeslag på Facebook, bare slått av Oslo SV, og tredje størst
blant partiene i Innlandet. Facebook var en viktig kommunikasjonskanal for oss i tiden mot
og gjennom valgkampen.
Det er publisert 400 poster på Facebook, flest bilder og lenker. Engasjementsfrekvensen er i
snitt 9,9% (andel av de som ser posten som engasjerer seg). 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. Hans Olav Lahlum stiller til valg for SV, bilde 9.8
2. Siste innspurt for rettferdighet og miljø, bilde 11.9.
3. Gjenvalgt fylkesleder Anne Lise Fredlund taler til årsmøtet, direktesending 7.3.
Det er publisert 247 poster på Instagram. Engasjementsfrekvensen er i snitt 17,6%. På
Instagram deles både bilder og «stories». Tre mest engasjerende poster:
1. SV vokser mest på aprilmåling, 9.4.
2. SV ønsker en sterk sosial boligpolitikk, 5.8.
3. Fast mandat til Karin Andersen, 13.8.

Minikampanjer
Vi har gjennom året hatt flere minikampanjer på viktige temaer: Sløyf rasismen (januarfebruar), påskeglede (mars), helse (april), arbeidsliv (mai), landbruk (mai), bolig (mai), miljø
(juni), oppvekst (juni), transport (juni-juli), arbeidsliv (juli) og GND (juli). Deltakelsen på SVs
landsmøte ble også dekket bredt i sosiale medier.

Egne medier
Vi har publisert 16 nyhetssaker på innlandet.sv.no, og har sendt 11 nyhetsbrev.

Årsmøte 2022
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Tradisjonelle medier
Det er registrert 4 044 medieoppslag på SV i innlandets lokale- og regionale medier i
perioden, hvor 1 327 av oppslagene har vært i august og september. I 2020 var registrerte vi
til sammen 2 524 oppslag. Det er også naturlig å sammenligne 2021 med forrige valgår
hvor vi hadde 4 249 medieoppslag gjennom året og omtrent 1 500 i august og september.
Disse tallene indikerer at mediene i Innlandet opplever Innlandet SV som en relevant aktør i
sitt nyhetsbilde.

Medieoppslag per måned
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Lønn, belastning og tannhelse
SV har i mange år vært pådrivere for likelønn og høyere status for helse- og omsorgsyrkene.
Vi har også uttrykt vår bekymring for manglende rekruttering, og lagt forslag på bordet både
i kommunestyrer, fylkesting og storting for å forsøke å gjøre noe med denne utviklingen.
Pandemien har åpnet øynene for flere, og vist oss hvor sårbare vi er som nasjon dersom vi
ikke tar disse faresignalene på alvor. I året som har gått har Innlandet SV hatt en god dialog
med Fagforbundet Innlandet og Sykepleierforbundet i Innlandet.
Fagforbundet Innlandet og fylkeslaget har hatt flere
samarbeidsmøter og god dialog gjennom hele året. Vi har
vært invitert med på valgkampturneen til Fagforbundet og
deltatt der det har vært mulig.
I april arrangerte fylkeslaget og Sykepleierforbundet
Innlandet helsepolitisk fellesmøte med tema psykisk helse.
SV møtte også NSFs landsstyre i september etterfulgt av et
møte mellom Fagforbundet Innlandet, Sykepleierforbundet
og SV.

2: F.v: Anne Lise Fredlund (SV), Karianne Solheim
(Fagforbundet), Lill Sverresdatter
(Sykepleierforundet) og Karin Andersen (SV).

Alle tre parter er enige om at: Lønna må opp, belastningen
må ned. Oppgavene må bli færre ved at det er nok kolleger på
jobb, det gir også bemanningsstabilitet. Vi må våge å
investere i helse- og omsorgstjenestene for å kunne jobbe
effektivt.

Tannhelse
Tannhelse har i 2021 vært et av partiets viktigste saker. Innlandet SV har
3: Ane Eriksen Hamilton, Stor-Elvdal
tatt ballen og vært en sterk bidragsyter for å få tematikken på
SV, pusser tennene på stor-elgen.
dagsorden. Vi har produsert rett over 50 medieoppslag knyttet
tannhelse, har hatt innlegg på trykk i nettavisen og bidratt sterkt til et
innslag i Dagserevyen med partiledelsen. Lokallagene har snakket
varmt om å få tannhelse inn i folketrygden på stands, og i Hedmark var
det en to meter lang tannbørste med i valgkampen for å også
visualisere kampanjen.
Stemmene som ble gitt til SV i valget for at tannhelsa skal inn under
folketrygden har partiet forvaltet gjennom forhandlinger med
regjeringa. SV har fått igjennom rabatterte ordninger for
21- og 22-åringer og større bevilgning til tannbehandling for
spesielt sårbare grupper for å nevne noe. Fylkestingsgruppa har også
sørget for å holdet fokuset oppe i fylkestinget med sine forslag til
fylkesbudsjett for 2022.

Årsmøte 2022
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Bondeopprør og primærnæringa i Innlandet
Over lang tid har Innlandet SV vært opptatt av primærnæringa i fylket. Året 2021 er ikke noe
unntak. Flere gardsbruk er tomme og tidligere dyrka mark ligger brakk. Vi ser at andelen
jordbruksareal går ned, sysselsettinga i jordbruket går ned og en større og større andel av
produksjonen sentraliseres mot noen geografiske områder. Innlandet SV har i 2021 vært
tydelig på at vi trenger en ny kurs for landbrukspolitikken.
Landbrukspolitisk utvalg ved
Christian Haugen har uttrykt støtte
til næringa i forbindelse med
jordbruksoppgjøret gjennom
innlegget Uten mat og drikke... Hva
skjer da? Innlegget var på trykk i
flere regionaviser.
Gjennom året har også våre
stortingskandidater vært tydelige i
4: Faksimile OA 22. mai ´21.
møte med faglagene, Bondelaget
og Bonde- og småbrukarlaget i Innlandet på at også Innlandet SV trykker på for å få en ny
kurs i landbruket. Blant annet har vi deltatt på landbrukspolitisk dialog med Ringebu-Fåvang
Bonde- og småbrukarlag, fagdager med TINE og #rammealvor med Innlandet Bondelag.
#bondeopprør21 har satt sterke spor og er fortsatt en viktig stemme og aktør i
landbruksdebatten. Budskapet fra bevegelsen er på flere områder i samsvar med SVs
landbrukspolitikk. Fylkeslaget utarbeidet derfor en kampanje i sosiale medier i forbindelse
med dette. Kandidatene hadde også egne innlegg på trykk i alle fylkets aviser.
Innlandet SV har gjennom året vært opptatt av at det ikke skal
være noen tvil om at vi vil satse på landbruket, og at vi vil vri
virkemidlene i en ny retning. Vi har tatt til orde for å sette tak
og begrensninger på størrelse, og å styrke vilkårene for de små
og mellomstore bruka.
I et fylke som Innlandet hvor det er store variasjoner på hvilket
landbruk som kan drives har vi også vært tydelige på at
gårdene må produsere med basis i egen ressurstilgang hvor
også utmarka må være i bruk.
Det er det vanskelig å ikke sveipe en tur innom rovviltdebatten
som tidvis har vært, og er tøff, for flere av våre lokallag. Det er
en utfordring når partiets nasjonale linje kommuniseres
gjennom svart/hvit retorikk, og når ulv blir symbolet for
artsmangfold.

S V vi l ø ke
s e l v fo r s y n i n g s g r ad e n i n o r s k
l an d br u k.

Det har vært viktig for Innlandet SV å bidra til samtale om
rovvilt, soner og landbruk med «innestemme».

SVs arbeidsprogram s. 81
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Industri – det grønne skiftet
Innlandet SV er tydelig på vår ambisjon om at Innlandet fylke
skal være ledende på veien mot ei grønn framtid. Vi har gjennom
våre naturressurser, vårt næringsliv og våre kompetansemiljøer
svært gode forutsetninger for å bidra til en raskere overgang til
et klimanøytralt samfunn.
Gjennom året har Innlandet SV gjentatte ganger satt søkelys på
dette. Vi har kjørt egne kampanjer på sosiale medier, hatt
redaksjonelle oppslag, kronikker og bedriftsbesøk.

5: Karin Andersen og Stine Akre besøker The
Plus – verdens mest miljøvennlige
møbelfabrikk. Her i dialog med direktør Jan
Christian Vestre.

Det er klart for oss i SV at vi trenger alle hoder og hender som
kan jobbe i årene som kommer. Om vi skal klare å skape nye
grønne arbeidsplasser og bidra til grønn om stilling hos de
eksisterende næringene i Innlandet har må vi blant annet
etablere BioNova for å få fart på bioindustrien. Digital
infrastruktur har vi holdt trykket oppe for slik at bedrifter, både
små og store, har like rammebetingelser rundt om i fylket.

Innlandet SV har vært tydelige på at skogen er ett av våre
vinnerlodd. Norge må gå fra å være en råvarenasjon til å bli en industrinasjon knyttet til
bioøkonomien innen 2030. Dette skal skje gjennom økt foredling og gjenbruk av
bioressurser.
SV vil at det offentlige skal ta risikoen når bedrifter vil gå i en grønnere retning og bidra til
en grønn ny framtid i fylket vårt. Vi skal se til bedrifter som Forestia i Braskreidfoss som har
blitt en ledende leverandør av sponplater i Norden ved å foredle det som blir igjen av annen
skogindustri.
I 2019 hentet Hunton hjem sin produksjon av trefiberisolasjon fra utlandet og åpnet ny
fabrikk på Gjøvik. Det er inspirerende for flere, og SV vil legge til rette for flere etableringer
som bidrar til at vi har hele næringskjeder og at foredlinga skjer her i Innlandet.
Gjennom Ny Grønn Deal har vi også tatt til orde for å bidra med
forskningsmidler og investere i grønn innovasjon. Heidner
BioCluster på Hamar er en av landets ledende næringsklynger
innen bioøkonomi og bærekraftig matproduksjon. Slike
sammenslutninger bidrar til nettopp utvikling, innovasjon og nye
arbeidsplasser.

6: Faksimile: Norddalen, 24/8-21.
Bedriftsbesøk hos Rondane Produksjon
i Sel kommune.

Vi ser også at kreativitet og innovasjon kan skje i etterkant av
hjørnesteinsbedrifters avvikling. Det er viktig at det offentlige i
en slik fase er gode og forutsigbare støttespillere. Et eksempel
på dette er Rondane Produksjon som har startet opp et nytt
industrieventyr i Sel kommune.
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Alle må få være med på leken
7

8

9

7: Faksimile: Stangeavisa 2/7-21
8: Faksimile: Glåmdalen 10/9-21
9: Faksimile OA 22/4-21

Et av partiets store saker dette året og valgkampsak har vært
å få på plass gratis SFO. Det er nemlig viktig at alle barn får
være med på leken. SFO preges av at både priser og tilbud
varierer stort mellom kommunene. Noen steder må foreldre
betale opp mot 40 000 kroner i året, og alt for mange må ta
barna ut av SFO før de egentlig ønsker på grunn av at det er for
dyrt. SV er opptatt av at skolen skal bidra til å utjevne
forskjeller, og det er uheldig at deltakelse i SFO skal handle om
foreldres økonomi. Derfor vil vi gjøre SFO gratis for å sikre at
det kan bli et fellesskap med lek, fysisk aktivitet, kultur og et
variert tilbud til alle barn.
Gjennom året har Innlandet SVs kandidater, men også
lokallagene, fremmet saken gjennom ulike redaksjonelle
oppslag og leserinnlegg. Flere folkevalgte har også tatt opp
dette i kommunestyrer. Vårt inntrykk er at denne saken er
viktig for mange. SV fikk gjennomslag i
statsbudsjettforhandlingene med Støre-regjeringa at det fra
skolestart blir gratis halvdagsplass i SFO for alle
førsteklassinger i Norge.

Et hjem – ikke spekulasjonsobjekt
10: Faksimile, Østlendingen 25/5-21

Årsmøte 2022
Innlandet SV innlandet.sv.no

13

Merkedager
Kvinnedagen 8. mars
Innlandet SV markerte kvinnedagen digitalt gjennom en kampanje
i sosiale medier. Vi slo fast at det ikke holder med applaus, men at
kvinner som har stått på i renhold, helse og omsorg under
koronaen må ha ryddige arbeidsforhold og ei lønn å leve av.
Samtidig har Innlandet SV vært opptatt av kvinners fødetilbud i
hele landet. Det skal oppleves trygt å bære fram barn uansett hvor
man bor.
Partiets 14 kvinnelige toppkandidater markerte dagen i fellesskap
gjennom kronikken Det er et demokratisk problem at menn har
mest makt. Kronikken tok opp at så lenge kjønn, etnisitet, sosial
klasse, funksjonsevne, seksuell orientering og alder systematisk
påvirker hvordan vi lever og tenker, vil det være viktig at et
mangfold langs alle disse dimensjonene er representert der den
politiske makten utøves.

Arbeidernes kampdag 1. mai
De fleste markeringer av 1. mai var digitale, enten
gjennom digitale paroletog, webinarer eller appeller. Flere
av våre tillitsvalgte hadde også gode og varierte innlegg i
avisene.
Sammen med faglig utvalg slo våre toppkandidater fast at
SV vil ha et arbeidsliv for alle. Vi kan ikke akseptere at det
finnes så mange ledige hender med arbeidsevner og
arbeidslyst samtidig som vi har så mange uløste oppgaver.
Arbeidernes kampdag handler også om internasjonal
solidaritet, og leder i Lillehammer SV Kaia Paulsen satte
fint fokus på dette i sitt innlegg om at pandemien har satt
helsevesenet i fattige land under sterkt press.
Skatteinntektene har gått ned, og menneskerettighetene
er svekket. Det er tid for fokus på internasjonal solidaritet
og rettferdig fordeling av vaksiner, skrev hun i anledning
dagen.

11: Faksimile Ringsaker Blad 29/4-21
12: Faksimile GD 29/4-21
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Verdens miljødag 5. juni
Verdens miljødag ble markert gjennom sosiale medier. Vi hadde en flere poster
både i forkant og etterkant som pekte på SVs miljøpolitikk, en video laget for
Nordre Land SV om behovet for nasjonal hytteplan og egen nyhetsartikkel på
innlandet.sv.no.
I 2021 vekta SV at det i Norge er bygget ned store deler av den urørte naturen
vår de siste 30 årene. Dette har store konsekvenser for naturen, for
artsmangfoldet, kulturarven og friluftslivet. SV kjemper for mer skogvern, mot
gruvedumpinger i fjordene, mot boring av olje rundt iskanten, for bevaring av
regnskog, og for å stanse unødvendige motorveier. Det er på tide at vi ser det
store bildet, både lokalt og nasjonalt, slik at vi ikke bygger ned naturen vår mer
enn det som er helt nødvendig.
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Lokallagene - fylkeslagets grunnmur
I vår arbeids- og organisasjonsplan står det skrevet «I Innlandet SV skal tillitsvalgte og
folkevalgte møte en stabil og forutsigbar organisasjon som kan hjelpe og inspirere, og der
de blir hørt og får brukt sine evner.»
Siden 16. februar 2019 har fylkeslaget jobbet kontinuerlig med å bygge felles kultur og
organisasjon i Innlandet. Vi opplever at vi har kommet langt, samtidig har vi fortsatt et
potensial i å bidra med enda tettere nettverk og samarbeidsrelasjoner mellom fylkeslaget
og lokallagene, og lokallagene imellom. Fylkesstyret har derfor valgt å sette inn en ekstra
innsats for å bistå lokallagene der lokallagene ønsker dette og for å bidra til videre utvikling
både politisk og organisatorisk i alle 29 lokallag gjennom det vi kaller «lokallagsprosjektet».

Prosjektets fase 1
Fra 10. november til 8. desember inviterte fylkeslaget alle lokallagene til separatmøter. Det
var opp til lokallaget hvem de møtte med; noen møtte med lokallagsleder alene, andre med
hele styret, andre igjen hadde også med folkevalgte. Fra fylkeslaget møtte to fra AU, ett
fylkesstyremedlem og fylkessekretær. Det ble avholdt 26 møter, og i alle møter ble det
valgt ut oppfølgingspunkter både fra lokallagets og fylkeslagets side.
I samtalene peker mange av lokallagene på fylkeslaget som organisatorisk drivkraft og
politisk verksted. Mange lag er i stor grad er avhengig av lokallagsleder eller enkeltpersoner
det er sårbart. Flere ønsker innspill til hvordan kan vi gjøre lokallaga mindre avhengig av en
person. Samtidig snakker nesten alle lokallag om rekruttering av medlemmer og ønsker en
større runde og ideutveksling på hvordan dette kan gjøres. Noen lokallag etterlyser flere
møteplasser for folkevalgte og tillitsvalgte som er mer dialogbasert. Flere etterspør også
grunnskolering. Både politisk ideologi,
historie og politiske tema, men også
organisatoriske tema som styrearbeid,
oppgaver, rutiner og verv.
Fylkesstyret har også deltatt på alle
lokallagenes årsmøter som skal holdes i
januar. Av 27 avholdte årsmøter har vi
klart å delta på 25 stykker.

13: Fra årsmøte i Hamar SV

Prosjektets fase 2
De aller fleste lokallagene har i fase 1 bedt om at fylkeslaget er med på å arrangere
regionale møter med politisk tema. Dette starter vi opp i 2022 og vi satser på å kunne holde
fem slike i løpet av året sammen med lokallagene i sin region. Medlemmer uten
lokallagstilknytning inviteres også inn i arbeidet med disse møtene.
Samtidig starter vi opp en serie med lagmøter som også kommer til å gå gjennom hele året.
Lagmøtene vil i hovedsak være digitale innenfor et tidsrom på 1 – 1,5 time og ha både
politiske og organisatoriske tema.
Årsmøte 2022
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Fylkestingsgruppas beretning
Forslag til vedtak
2. Årsmøtet tar fylkestingsgruppas beretning til orientering.
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Innlandet SVs fylkestingsgruppe

Beretning 2021
Fylkestingsgruppen til Innlandet SV har også i 2021 bestått av Hans Olav Lahlum (Gjøvik),
Bjørnar Tollan Jordet (Tolga) og Mai Bakken (Lom). Gruppen har hatt løpende
sekretærbistand fra fylkessekretær Elisabeth Solli Amundsen og løpende dialog om
fylkestingssaker med fylkesleder Anne Lise Fredlund.
De to første på varalisten som fulgte av valgresultatet fra 2019 har ikke vært tilgjengelige
på grunn av henholdsvis flytting til Oslo og utenlandsopphold. I praksis har derfor Mizanur
Rahaman (Lillehammer) fungert som første vara og Sigrun Kristoffersen (Nord-Odal) som
andre vara.
Vi har også i år hatt svært godt oppmøte av de faste representantene, men som følge av
sykdomsforfall på kort varsel viste det seg ved en samlingsdag i oktober dessverre umulig å
stille fulltallig.
Den politiske situasjonen i fylkestinget er matematisk 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 er utfallet gitt. Vi har likevel opplevd at posisjonspartiene i slike saker kan
være mottakelige for våre forslag, og har etter dialog fått inn endringer i noen vedtak. Man
har det siste halvåret i en del saker sett økende spenninger mellom de to posisjonspartiene
og dermed økt innflytelse for andre partier. Dette skjedde blant annet i spørsmålet om
nedleggelse av et antall utsatte linjer på videregående skole, hvor Ap fikk flertall for
nedleggelse sammen med Høyre og MDG, mens Sp sammen med SV og andre partier
stemte mot. Et annet mye omtalt eksempel kom da Sp sammen med SV, MDG, Rødt,
Pensjonistpartiet, Frp og én utbryter fra Ap fikk flertall for å avholde rådgivende
folkeavstemning om oppløsning av Innlandet fylke. Mulighetene til samarbeid med Sp synes
å ha blitt bedret etter valget i 2021, men det gjenstår å se om den trenden vil fortsette når
spørsmålet om fylkesoppløsning er avklart.
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 løpet av det siste året har Pensjonistpartiets representant også inntatt en
posisjon som assosiert medlem av denne gruppen og deltatt på felles gruppemøter. I
forbindelse med behandlingen av budsjettet for 2022 tok vi initiativ til utarbeidelse av et
felles rødgrønngult budsjettforslag som fikk støtte fra alle de fem partiene. I saker hvor det
har vært naturlig å samle opposisjonen har vi også hatt kontakt med representanter for den
borgerlige opposisjonsblokken bestående av Høyre, Venstre og Frp.
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Resultatene fra stortingsvalget og det påfølgende regjeringsskiftet utløste betydelige
endringer i fylkestingsgruppene til de tre største partiene i oktober 2021. I gruppen vår har
posisjoner og intern arbeidsfordeling vært omtrent som tidligere, ettersom vi alle tre har
sagt oss godt fornøyd med hvordan det har fungert. Bjørnar har vært vår representant i
fylkesutvalget og vår kontaktperson inn mot de øvrige representantene der. Som del av
dette sitter han også som vår representant i valgstyret for den kommende
folkeavstemningen. Mai har vært vår første vara til fylkesutvalget samt nestleder i gruppen,
og er i tillegg fast medlem i hovedutvalg for samferdsel og i trafikksikkerhetsutvalget. Hans
Olav har vært vår gruppeleder og hatt kontakten opp mot de øvrige gruppelederne, samt
hovedansvaret for kontakt med fylkesstyret. Hans Olav var frem til oktober 2021 medlem
av hovedutvalg for kultur, men etter samråd med gruppen og fylkesstyret sa han da ja til en
forespørsel om å bli overført til hovedutvalg for utdanning.
Vi har i noen grad basert oss på utvalgsplasseringene ved fordeling av saker i fylkestinget,
slik at Bjørnar ofte har hatt hovedansvar for saker forberedt i Fylkesutvalget, mens Mai har
hatt hovedansvar for saker som har vært forberedt i samferdsel og Hans Olav for saker som
har vært i kultur eller utdanning. Øvrige saker er fordelt på formøter forut for hvert
fylkesting. Vi har ikke egen representasjon i hovedutvalg for næring, men har forsøkt å
holde oss oppdatert om viktige saker derfra gjennom kontakt med samarbeidspartier.
SV har et mål om være den best likestilte gruppen i fylkestinget, og som del av dette har vi
hatt et bevisst mål om at taletiden på fylkestingene skal fordeles mest mulig jevnt mellom
våre tre representanter. Gruppen vår har etter interne diskusjoner vært godt på linje politisk,
og har stemt samlet i så godt som alle saker.
For oss som for andre partigrupper i fylkestinget, gjorde koronaen og tiltakene knyttet til
den at også 2022 ble et krevende år med stor uforutsigbarhet både på politiske saker og
arbeidsformer. Med unntak for enkelte utvalgsmøter skjedde møtevirksomheten i det alt
vesentlige via digitale møter frem til september, og før fylkestinget i desember var det igjen
et tema om det var forsvarlig med fysisk møte. Vi har tilpasset oss etter forholdene, og har
klart å avholde formøter i egen gruppe og fellesmøte med samarbeidspartiene før alle årets
fylkesting. Vi har vært representert på så godt som alle møter i fylkesstyret for å følge
diskusjoner og ta imot signaler derfra.
I samarbeid med fylkessekretæren har vi forsøkt å sende ut kommentert saksliste til
lokallagsledere og fylkesstyre i forkant av fylkestingsmøter. Dette har vist seg noe krevende
dels på grunn av arbeidspress og dels fordi sakslisten tidvis har blitt endret og
møtedokumenter ettersendt tett inn på fylkesting. Sikkert mye som følge av korte
tidsfrister har responsen vært ganske liten. Vi håper å kunne forbedre rutinene på dette og
få inn flere innspill fra lokallag og tillitsvalgte utover i 2022. I samarbeid med fylkeslederen
og fylkessekretæren har vi utarbeidet en mediestrategi og i forbindelse med hvert
fylkesting forsøkt å nå ut både til aviser rundt om i fylket og i sosiale medier med prioriterte
saker. Omtale av politiske saker vi har arbeidet med i fylkestinget, er tatt inn i oversikten i
fylkesstyrets årsberetning.
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Regnskap
Forslag til vedtak
1. Årsmøtet godkjenner regnskapet for 2021, og gir fylkesstyret økonomisk
ansvarsfritak.

Saksframlegg
Årsmøtet budsjetterte med et underskudd på 334 000 mens resultatet viser et underskudd
på 106 444 kr, en differanse på 227 556 kr.
Underforbruket skyldes i hovedsak fortsatt lavere møte- og reiseaktivitet grunnet
koronapandemien.

Årsmøte 20. februar 2022
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Årsregnskap 2021
Innlandet Sosialistisk Venstreparti

Resultatregnskap
Balanse
Noter til regnskapet

Org.nr.: 922 537 135

RESULTATREGNSKAP
INNLANDET SOSIALISTISK VENSTREPARTI
DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER

Note

Statlig grunn- og stemmestøtte
Kommunal/fylkeskommunal partistøtte
Annen driftsinntekt
Sum driftsinntekter
Annen driftskostnad
Sum driftskostnader

2021

2020

1, 2

661 408
0
736 123
1 397 530

640 890
444 599
267 476
1 352 965

4

1 509 005
1 509 005

935 633
935 633

-111 475

417 331

2 503
2 528
5 031

719
0
719

-106 444
-106 444

418 050
418 050

-106 444

418 050

-106 444
-106 444

418 050
418 050

Driftsresultat
FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER
Annen renteinntekt
Annen finansinntekt
Resultat av finansposter
Ordinært resultat før skattekostnad
Ordinært resultat

EKSTRAORDINÆRE INNTEKTER OG KOSTNADER
Årsresultat
OVERFØRINGER
Avsatt til annen egenkapital
Sum overføringer

INNLANDET SOSIALISTISK VENSTREPARTI

6

SIDE 2

BALANSE
INNLANDET SOSIALISTISK VENSTREPARTI
EIENDELER

Note

2021

2020

15 322
0
15 322

15 322
6 640
21 962

1 518 838

1 618 143

Sum omløpsmidler

1 534 160

1 640 105

Sum eiendeler

1 534 160

1 640 105

OMLØPSMIDLER

FORDRINGER
Kundefordringer
Andre kortsiktige fordringer
Sum fordringer
INVESTERINGER
Bankinnskudd, kontanter o.l.

INNLANDET SOSIALISTISK VENSTREPARTI

5

SIDE 3

BALANSE
INNLANDET SOSIALISTISK VENSTREPARTI
EGENKAPITAL OG GJELD

Note

2021

2020

1 524 412
1 524 412

1 630 856
1 630 856

1 524 412

1 630 856

KORTSIKTIG GJELD
Leverandørgjeld
Sum kortsiktig gjeld

9 748
9 748

9 249
9 249

Sum gjeld

9 748

9 249

1 534 160

1 640 105

EGENKAPITAL
OPPTJENT EGENKAPITAL
Annen egenkapital
Sum opptjent egenkapital
Sum egenkapital

6

GJELD

Sum egenkapital og gjeld

Oslo, 26.01.2022
Styret i Innlandet Sosialistisk Venstreparti

Anne Lise Fredlund
styreleder

Amund Røhr Heggelund
nestleder

Dag Øystein Alfheim
nestleder

Ranveig Kjelsnes
styremedlem

Svein Holen
styremedlem

Bulent Dogani
styremedlem

Helge Midttun
styremedlem

Karin Anna Maria Lervang
styremedlem

Gunn Bråten
styremedlem

Hanna Elise Hagebakken
styremedlem

Arne Edgar Rosenberg
styremedlem

Nour Mohammed Redha Hubous
styremedlem

Simon Pettersen
styremedlem
INNLANDET SOSIALISTISK VENSTREPARTI

Ingrid elisabeth Solli Amundsen
daglig leder
SIDE 4

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.
Fordringer
Kundefordringer og andre fordringer oppføres til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap.
Avsetning til tap gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte fordringene.

Note 1 Annen driftsrelatert inntekter

Refusjon årsmøteutgifter
Kontingent
Prosjektmidler/org.fondet
Tilskudd/gaver fra medl. og SV-lag
Viderefakturering
Partiskatt
Refusjon for utlegg
Drift- og aktivitetstilskudd fra fylkestyret
Gaver/ tilskudd fra andre
Tilskudd SV sentralt
Sangsinntekter, avgiftsfri
Tidligere fylkeslag
Sum

2021
0
95 449
0
4 500
0
0
7 062
444 599
50 000
76 000
55 046
3 467
736 123

2020
133 066
95 485
17 000
21 925
0
0
0
0
0
0
0
0
267 476

2021
169 473
118 231
0
726 378
494 923
1 509 005

2020
121 717
314 480
0
-3 059
502 496
935 633

Note 2 Kostnader etter aktivitet

Administrasjonskostnader
Kostnader i forbindelse med partiaktiviteter
Markedsføringstiltak i forbindelse med valgkamp
Andre kostnader i forbindelse med valgkamp
Overføringer til andre partiledd
Sum

Note 3 Lønnskostnader
Innlandet SV har ingen ansatte og heller ingen som mottar lønn fra organisasjonen.

Note 4 Ytelser, lån og sikkerhetsstillelser til ledende personer og revisor
Innlandet SV har ingen ytelser, lån eller sikkerhetsstillelser til ledende personer.
Revisjonshonorar i 2021 er kr 41 875 inkl mva.

Note 5 Bankinnskudd
Innestående midler på skattetrekkskonto (bundne midler) er på kr. 0.

Note 6 Egenkapital
Aksjekapital
Pr. 31.12.2020
Årets resultat
Pr 31.12.2021

0
0

Overkurs Annen Innskutt
egenkapital
0
0
0

0

Annen
egenkapital
1 630 856
-106 444
1 524 412

Sum
egenkapital
1 630 856
-106 444
1 524 412

Note 7 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.

Statsautoriserte revisorer
Ernst & Young AS
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UAVHENGIG REVISORS BERETNING
Til representantskapet i Innlandet Sosialistisk Venstreparti

Konklusjon
Vi har revidert årsregnskapet for Innlandet Sosialistisk Venstreparti som består av balanse per 31.
desember 2021, resultatregnskap for regnskapsåret avsluttet per denne datoen og noter til
årsregnskapet, herunder et sammendrag av viktige regnskapsprinsipper.

Grunnlag for konklusjon
Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med International Standards on Auditing (ISA-ene). Våre
oppgaver og plikter i henhold til disse standardene er beskrevet nedenfor under Revisors oppgaver og
plikter ved revisjonen av årsregnskapet. Vi er uavhengige av foreningen i samsvar med kravene i
relevante lover og forskrifter i Norge og International Code of Ethics for Professional Accountants
(inkludert internasjonale uavhengighetsstandarder) utstedt av International Ethics Standards Board for
Accountants (IESBA-reglene), og vi har overholdt våre øvrige etiske forpliktelser i samsvar med disse
kravene. Innhentet revisjonsbevis er etter vår vurdering tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for
vår konklusjon.

Ledelsens ansvar for årsregnskapet
Ledelsen er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet og 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 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 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 ISA-ene, utøver vi profesjonelt skjønn og utviser profesjonell
skepsis gjennom hele revisjonen. I tillegg:
•

identifiserer og vurderer 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

A member firm of Ernst & Young Global Limited
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Etter vår mening oppfyller årsregnskapet gjeldende lovkrav og gir et rettvisende bilde av foreningens
finansielle stilling per 31. desember 2021 og av dets resultater for regnskapsåret avsluttet per denne
datoen i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge.

•

•
•

•

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.
evaluerer 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 eksisterer vesentlig usikkerhet, kreves det at vi i revisjonsberetningen
henleder oppmerksomheten på tilleggsopplysningene i årsregnskapet, eller, dersom slike
tilleggsopplysninger ikke er tilstrekkelige, at vi modifiserer vår konklusjon om årsregnskapet. Våre
konklusjoner er basert på revisjonsbevis innhentet frem til datoen for revisjonsberetningen.
Etterfølgende hendelser eller forhold kan imidlertid medføre at foreningen ikke kan fortsette
driften.
evaluerer 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 og tidspunktet for
revisjonsarbeidet og eventuelle vesentlige funn i revisjonen, herunder vesentlige svakheter i den interne
kontrollen som vi avdekker gjennom revisjonen.

Lillehammer, 14. februar 2022
ERNST & YOUNG AS
Revisjonsberetningen er signert elektronisk
Kåre Kjos
statsautorisert revisor
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Vedtekter
Forslag til vedtak
1. Forslag 1-6 vedtas

Bakgrunn
Som oppfølging av vedtak om omgjøring fra utvalg til nettverk, ble fylkesstyret bedt om å
levere vedtektsendringer for å forankre dette i vedtektene. Fylkesstyret foreslår 6 endringer
i vedtektene.
Det har ikke kommet inn andre endringsforslag til gjeldende vedtekter.

Vedlegg
•

01: Gjeldende vedtekter
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Endringsforslag
Fylkesstyret foreslår følgende endringer i Innlandet SVs vedtekter.
Under forslagene er det er rad for markering av hva man vil stemme i voteringen.
Forslagsnr.
Type forslag
Plass
Forslag
Innstilling

01
Endring
§2, punkt 5
Nettverk satt ned av årsmøtet, representantskapet eller fylkesstyret

Votering

☐ For

Forslagsnr.
Type forslag
Plass
Forslag

02
Endring
§2.2, 1. avsnitt linje 2
Årsmøtet velger leder, nestleder, AU-medlem, kvinnepolitisk leder og
ledere av nettverk.

☐ Mot

☐ Avholdende

Innstilling
Votering

☐ For

Forslagsnr.
Type forslag
Plass
Forslag

03
Tillegg
§2.2, 3. avsnitt linje 1
Fylkestingsgruppa og ledere av nettverk innkalles og møter med taleog forslagsrett

☐ Mot

☐ Avholdende

Innstilling
Votering

☐ For

Forslagsnr.
Type forslag
Plass
Forslag
Kommentar
Innstilling

04
§2.3, 2. avsnitt siste linje
... og ledere av nettverk med tale- og forslagsrett.

Votering

☐ For
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Forslagsnr.
Type forslag
Plass
Forslag

05
Tillegg
§3, 4. avsnitt siste linje
Fylkestingsgruppa og ledere av nettverk innkalles og møter med taleog forslagsrett

Innstilling
Votering

☐ For

Forslagsnr.
Type forslag
Plass
Forslag

06
Endring
§3.2, 2. avsnitt
Fylkestingsgruppa, stortingsrepresentanter og nettverk skal til
årsmøtet lage en beretning fra sitt arbeid, som legges ved
fylkesstyrets beretning.

☐ Mot

☐ Avholdende

Innstilling
Votering

☐ For
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ÅM 05-22

Arbeidsplan og budsjett
Forslag til vedtak
1. Arbeidsplan og budsjett vedtas

Arbeids- og organisasjonsplan
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.

Budsjett
Budsjettet skal speile satsningene i arbeidsplanen. Her følger prinsippene som ligger til
grunn for utarbeidelsen av budsjettet for 2022.

Inntekter
Offentlig støtte på 661 00 kr inkluderer grunnstøtte og stemmestøtte er den største
inntektsposten. I tillegg er «Drift- og aktivitetstilskudd fra fylkestingsgruppa» på 440.000
kr en viktig inntekt. Etter avtale med fylkestingsgruppen fordeles grupperessursen til
fylkeslaget, mens partiskatten brukes av gruppen til egen aktivitet.
Beregning av inntekter fra kontingent fra 971 betalende medlemmer er 118 280 kr (40% av
295 700 kr). Fordi det vanligvis bare er en andel av medlemmene som betaler, og inntekten
i 2021 var 95 000, er posten satt til 100 000 kr.

Aktivitet i lokallag og regioner
Det budsjetteres for å øke aktivitet og for støtte utvikling av lokallag og regioner.
Lokallagene kan få støtte til lokale og regionale arrangementer, både organisatorisk og
økonomisk. Det finnes egne retningslinjer for aktivitetsfondet.
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Aktivitet i fylkeslaget
Fylkeslagets arrangementer skal holdes profesjonelt, men rimelig i nøkterne lokaler. Den
største utgiften er for reiser, dersom alle deltakere leverer reiseregning. Vårsleppet har også
en betydelig høyere kostnad enn andre arrangementer, fordi det holdes over to dager. Det er
ingen møtekostnader for årets årsmøte.
Det skal søkes organisasjonsfondet om midler, særlig til skoleringsarbeid, og det vurderes
om det kan søkes om andre midler.
Det settes av midler til utvikling av internopplæring, inkludert e-læringsprogram.

Deltakeravgift og reisekostnader
For å fordele kostnadene for arrangementene, inkludert reise for alle deltakere, vil noen av
disse ha deltakeravgift. Avgiftene skal være så lave som mulig, og lokallag kan søke om
nedsatt avgift eller fritak.
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Innlandet SV

Arbeids- og organisasjonsplan
Til behandling på Innlandet SVs årsmøte 20. februar.

Innhold
Visjon og prioritert mål

2

Status

3

Organisasjonskart

4

Politisk strategi

5

Organisatorisk strategi

7

Aktivitet

10

Budsjett

11

Arbeids- og organisasjonsplan 2022
Innlandet SV innlandet.sv.no

1

2

Et sterkt og samlet fylkeslag
for økt politisk gjennomslag

3

Visjon 2020–2024

4

Sammen skal vi bygge et samfunn for de mange – ikke for de få.

5
6
7

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

8

Prioritert mål 2022

1

9
10
11

1. Økt politisk gjennomslag
2. Styrke og samle organisasjonen
3. Klargjøre organisasjonen for valgkamp i 2023
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12

Status

13
14

Innlandet SV har 35 tillitsvalgte i fylkeslag og 176 i lokallag. Vi har 3 folkevalgte på
fylkestinget og 51 folkevalgte i 29 kommuner.

15

Våre styrker

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

•
•
•
•
•
•
•

Alle lokallag er representert i kommunestyrer
De fleste lokallag har jevn vekst i medlemmer
Mange lokallag har gode arrangementer og aktivitet for medlemmer
Mange kommunestyrerepresentanter får gjennomslag for viktige saker
Fylkeslaget har bedre oversikt over tilstand i lokallagene enn tidligere
Fylkeslaget jobber aktiv med organisasjons- og politikkutvikling
Fylkeslaget har mange tillitsvalgte og folkevalgte med mye kunnskap og lang
erfaring

Våre utfordringer
•
•
•
•
•
•
•

Mange lokallag sliter med nyrekruttering av tillitsvalgte, ressurspersoner og
folkevalgte
Pandemien har bremset aktiviteten og har gjort arbeidet i lokallag og fylkeslag
uforutsigbart
Overgang til digitale møteplasser har bremset aktivitet i mange lokallag
Ressurser i organisasjonen er ikke godt nok kjent for lokallagene
Fylkeslaget har ikke god nok informasjonsflyt mellom organisasjonsledd
Noe kommunikasjon foregår fortsatt i usikrede kanaler
Å sikre mangfold i organisasjonen
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34

Organisasjonskart

35
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36

Politisk strategi

37

Samling og lederskap på venstresida

38
39
40
41

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

42
43

Ved å være en tydelig og radikal stemme, skal vi mobilisere for våre kampsaker og vise at
SV-politikk er nødvendig i dagens politiske klima.

44
45

Fylkeslaget og alle lokallag skal stille liste til valget i 2023, og drive en godt planlagt
valgkamp.

46
47

Ved valget i 2023 skal vi ha økt oppslutning i Innlandet, og få valgt inn minst fire
representanter til fylkestinget.
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48

Langsiktige politiske mål

49

1. Tydelig politisk stemme

50
51
52

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

53

2. Politisk innflytelse

54
55
56
57

Det er et mål å få økt oppslutning og politisk innflytelse i kommunestyrer, fylkesting og på
Stortinget. Fylkesstyret skal jobbe tett med de folkevalgte for godt politisk arbeid.
Fylkeslagets folkevalgte skal få støtte og skolering gjennom perioden for å få gjennomslag
for mer SV-politikk.

58

3. Sterke allianser

59
60
61

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

62
63
64

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

65

Hovedsaker

66
67

Årsmøtet i 2019 vedtok fylkesvalgprogram og fire hovedprioriteringer som gjelder for
perioden 2019-2023:

68
69
70
71

•
•
•
•

Kamp mot barnefattigdom
Grønn omstilling
Mestring i livet
Mangfold, likestilling og inkludering
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72

Organisatorisk strategi

73

En åpen og inkluderende organisasjon

74
75
76

Innlandet SV skal være et trygt og åpent parti å engasjere seg i. Våre tillitsvalgte og
folkevalgte skal møte en stabil og forutsigbar organisasjon som kan hjelpe og inspirere, og
der de blir hørt og får brukt sine evner.

77
78

Organisasjonsbygging er kontinuerlig arbeid. Vi vil forme en positiv og tillitsbasert kultur
med basis i våre etiske retningslinjer.

79

Medlemmene og lokallagene er nøkkelen til aktivitet og representasjon.

80
81
82
83

På grunn av medlemsveksten de senere årene prioriteres organisasjonsbygging, økt
aktivitetsnivå og medlemsoppfølging framfor verving. Nye lag og nye medlemmer er
velkomne, men etablering av lokallag skjer etter lokalt initiativ, ISV kommer ikke til å
prioritere dette.

84

Organisatoriske mål

85

1. Bygge fylkeslaget

86
87
88
89

Innlandet SV skal jobbe for at hele organisasjonen opplever samhold gjennom felles
arrangementer og felles visjon. Vi skal fortsette byggingen av Innlandet SV gjennom
samhandling og gjensidig forståelse i alle ledd. Fylkeslaget skal være en stabil og
forutsigbar organisasjon som kan hjelpe og inspirere.

90

1a. God ledelse av fylkeslaget

91
92
93
94

Tillitsvalgte og folkevalgte skal ha de rammene som trengs for å kunne drive sitt arbeid, slik
at det oppleves meningsfylt og givende å være engasjert i SV. Det skal legges til rette for at
fylkesstyret har kompetansen som trengs for å drive god god administrativ, organisatorisk
og politisk ledelse av fylkeslaget.

95

1b. Et mangfoldig fylkeslag

96
97
98
99

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

100
101

SU er en viktig del av Innlandet SV. Det skal satses på bedre samarbeid, inkludering og
involvering av SUs tillitsvalgte og medlemmer.
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102

1c. Et fylkeslag med innflytelse

103
104

Fylkeslaget skal jobbe for å gjøre partiet og våre profiler mer kjent i fylket og gjøre oss mer
relevant, både i kommune- og fylkespolitikken.

105
106
107

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

108
109
110

Fylkesstyret har hovedansvar for kommunikasjon og informasjon, mens AU i samarbeid
med fylkessekretær har det daglige ansvaret. Kommunikasjonsstrategien vedtatt av
fylkesstyret i 2020 skal ligge til grunn for arbeidet.

111

1d. God informasjon fra fylkeslaget

112
113
114

God kommunikasjon har en nøkkelrolle i å knytte organisasjonen tettere sammen, og øke
samarbeidet og engasjement på tvers av ledd. Lokallagene, fylkeslaget og sentralt har
gjensidig ansvar for å holde hverandre informert gjennom året.

115
116
117

Internkommunikasjon foregår først og fremst på e-post og nyhetsbrev, og suppleres med
informasjon og dialog på nettsiden, intranett og sosiale medier. Nettsiden er viktigste kanal
for ekstern kommunikasjon som fylkeslaget styrer selv.

118

2. Bygge lokallagene

119
120
121
122

Innlandet SV skal bidra til at lokallagene kan drive aktiviteten lokalt. Ved å ha god kunnskap
om status og planer, kan fylkeslaget støtte lokallagene med det de ønsker og har behov for.
For å gjøre dette så forutsigbart og enkelt som mulig for både lokallag og fylkeslag,
videreutvikles rutiner for dette.

123
124
125

Lokallaget skal møte på arrangementer i fylket gjennom året, som for eksempel årsmøte,
representantskap, skoleringer og samlinger. Det er også lokallagene som skal arrangere de
fleste medlemsrettede aktivitetene gjennom året og ha nærest kontakt med medlemmene.

126
127

For å støtte lokallag som har behov og styrke lokallag som ønsker å utvikle seg ytterligere,
kan fylkeslaget bidra med økonomiske og administrative ressurser.

128

2a. Muligheter for deltakelse og påvirkning i fylkeslaget

129
130

Fylkeslaget skal legge bedre til rette for at medlemmer, tillitsvalgte og folkevalgte har
arenaer for å delta i og påvirke politiske og organisatoriske prosesser i fylket og sentralt.

131
132

På møter i fylkeslaget skal både fylkeslag og lokallag ta ansvar for å sette generelle
kommunale saker på dagsorden.

133
134

Det skal legges til rette for økt samarbeid og erfaringsdeling mellom lokallag. Det skal også
legges til rette for samarbeid i regionene, gjennom regionlag og regionsamlinger.

Arbeids- og organisasjonsplan 2022
Innlandet SV innlandet.sv.no

8

135

2b. Skolering i fylkeslaget

136
137
138

Innlandet SV skal bidra til å styrke lokallagets aktivitet, ved å tilby skolering til medlemmer,
folkevalgte og tillitsvalgte. Fylkeslaget skal bidra til utveksling av ideer og erfaringer som
kan føre til økt gjennomslag.

139

3. En aktiv organisasjon

140
141
142

Fylkeslaget skal øke medlemsaktivitet og forhindre frafall, ved å ha god medlemskontakt og
engasjerende aktiviteter. Medlemmene tilbys i hovedsak aktivitet i sine lokallag, men får
også informasjon fra fylkeslag og SV sentralt med muligheter for involvering.

143
144
145
146

Fylkeslaget skal gjøre det enkelt å følge med på aktivitetene til lokallag og fylkeslag, og
medlemmer skal få jevnlige oppdateringer. Medlemmene skal tilbys muligheter for å delta i
politisk og organisatorisk utvikling, og det skal være lav terskel for å møte opp på
arrangementer.

147
148
149

Eksisterende og nye medlemmer skal møtes anerkjennende og profesjonelt av både lokallag
og fylkeslag, og gis mulighet til å knytte seg tettere til organisasjonen. Det er også viktig for
rekruttering av tillitsvalgte.
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150

Aktivitet

151
152

Innlandet SV arranger gjennom året faste aktiviteter som beskrives i årshjulet. I tillegg
planlegges aktiviteter for kommende år basert på tiltak i AOP.

153

En kalender over alle aktiviteter er tilgjengelig på fylkeslagets nettside.

154

Årshjul
Måned
Januar

Mellomår
Årsmøter i lokallag

Regionale arrangementer
Vårslepp
Regionale arrangementer

Valgår
Nominasjonsmøte fylket
Nominasjons- og årsmøter lokallag
Årsmøte
Landsmøte
Regionale arrangementer
Vårslepp
Regionale arrangementer

Februar
Mars
April
Mai
Juni
Juli
August
September
Oktober
November
Desember

Årsmøte

Regionale arrangementer
Repskap og orgsem

Valgkampåpning
Valg
Repskap og orgsem

155
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156

Budsjett

157
158
159
160

Budsjettet skal speile satsningene i AoP og må sees i sammenheng over flere år: kommuneog fylkestingsvalgår, mellomår og stortingsvalgår. De største utgiftspostene i år det ikke er
valg, er arrangementer i fylket og kostnader til fylkessekretær. I valgår er det naturlig nok
valgkamp som tar en stor andel av budsjettet.

161
162

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

163
164
165

Fylkeslaget skal finne gode løsninger for å holde kostander lave, og jobbe for å få økte
inntekter. Det vurderes fortløpende hvordan arrangementer avholdes, for å holde utgiftene
nede.
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166

Budsjett 2022
Konto
3100
3113
3120
3400
3703
3704
3706
3707
3802
3901
3903
3990

6701
6705
6790
6800
6801
6802
6820
6840
6860
6880
6901
6940
6941
6970
7140
7321
7323
7330
7379
7380
7381
7395
7420
7770
7791
7830

INNTEKTER
Fakturering lokallag
Tilskudd SV sentralt
Opposisjonsstøtte (FT-gruppe)
Offentlig støtte stat/fylke
Refusjon årsmøteutgifter SV-lag
Kontingent
Refusjon andre utlegg
Prosjektmidler/org.fondet
Tilskudd fra FT-gruppa
Tilskudd/gaver fra medl. og SV-lag
Gaver/tilskudd fra andre
Beholdning andre fylkeslag
SUM INNTEKTER
UTGIFTER
Revisjonshonorar
Regnskapshonorar
Kostnader til distriktssekretær
Kontorkostnader - rekvisita/papir
Kontorkostnader - utstyr
Dataprogram
Trykk og distribusjon
Aviser, tidsskrifter
Møte, kurs og oppdatering
Valgkamp
Telefon/bredbånd
Porto
SMS-utsendinger
Andre kostnader
Reiser
Annonsekostnader
Reklameartikler
Møter sentralt inkl. landsmøtet
Møter/arrangementer i fylket
Lokallagsfond / Aktivitetsfond
Støtte til Innlandet SU
Ørediff ved avstemming
Gaver/blomster
Bank-/kortgebyr
Uforutsette kostnader
Tap fordringer
SUM UTGIFTER
DRIFTSRESULTAT
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Budsjett
2022

Regnskap
2021

53 000

55 046
76 000

661 000

661 408

100 000

95 449
7 062

30 000
444 000
10 000

1 298 000

20 000
25 000
505 000
1 000
15 000
25 000
5 000
15 000
5 000
10 000
5 000
2 000
2 000
30 000
10 000
3 000
26 000
320 000
30 000
3 000

444 599
4 500
50 000
3 467
1 397 530

33 125
74 190
492 659
16 238
19 455
14 019
726 378
10 086
936
2 264
1 425
22 877
2 048
45 915
40 647

Budsjett
2021

Regnskap
2020

641 000
16 000
95 000

444 599
640 890
133 066
95 485

30 000
444 000
10 000

21 925

1 236 000

1 352 965

20 000
15 000
502 000
3 000
20 000
20 000
10 000
19 000
5 000
600 000
15 000
8 000
2 000
2 000
30 000
10 000
5 000
100 000
135 000
30 000
3 000

38 125
31 903
501 617
2 392
- 2 392
18 052

*1

17 000
*2

18 089
- 3 059
13 987
289
879
1 271
32 032
621

*3

11 100
264 983
*4

8 000
1 000
5 000

5 977
768

5 000
1 000
10 000

4 958
786

1 071 000

1 509 005

1 570 000

935 633

227 000

- 111 475

- 334 000

418 051

12

8050
8051
8070

Annen renteinntekt
Renteinntekt bankinnskudd
Kundeutbytte

ÅRSRESULTAT

227 000

8
2 495
2 528
5 031

600

681
38

600

719

- 106 444

- 333 400

- 26 548

Balanse pr. 31.12.21
Årsresultat 2022
Forventet balanse pr. 31.12.22

1*
2*
3*
4*

Fylkestingsgruppa betaler partiskatt til egen disposisjon, og fylkespartiet mottar den
fylkeskommunale driftsstøtten ref *2
Grupperessurs, fylkestingsgruppa
Rammebevilgning
Tidligere 6881 som lå under valgkamp. Er nå løftet ut fra valgkamp, til et fond fylkeslaget
disponerer etter søknad.
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ÅM 06-22

Uttalelser
Fylkesstyret foreslår å behandle saken på samling i mai. Se forslag i sak 01-22 B.
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ÅM 07-22

Regionreform
Forslag til vedtak
1. Innlandet SV mener at Innlandet fylkeskommune skal videreføres
Eller
2. Innlandet SV mener at Innlandet fylkeskommune skal oppløses, og at Hedmark og
Oppland gjenopprettes

Saksframlegg
Bakgrunn
1. januar 2020 ble Hedmark og Oppland offisielt slått sammen til Innlandet. I forkant av
denne sammenslåingen lå det et betydelig arbeid både politisk og administrativt for å «sy»
de to organisasjonene sammen. Etter stortingsvalget i 2021 dannet Arbeiderpartiet og
Senterpartiet regjering, og i deres regjeringserklæring, Hurdalsplattformen, åpnes det for å
oppløse sammenslåtte fylker.
«Oppløse tvangssammenslåtte fylkeskommuner som sender søknad etter vedtak i
fylkestinget innen 1. juli 2022»
Hurdalsplattformen 2021.
Dette har ført til debatter i flere av fylkene, også i Innlandet. Det er fylkestinget som skal
behandle saken, og i sin første behandling vedtok fylkestinget i Innlandet at det skulle
gjennomføres en rådgivende folkeavstemming rundt spørsmålet om vi fremover skal være
Innlandet, eller gå tilbake til Hedmark og Oppland.
Valgstyret, nedsatt for å gjennomføre folkeavstemmingen, vedtok i desember følgende:
•
•
•

Avstemmingsperiode: 10.- 17. februar 2022
Heldigital avstemming. Du identifiserer deg via ID-porten med Bank ID eller Min ID.
De som fyller 16 år i 2022 har stemmerett

I tillegg til folkeavstemming blir det gjennomført en høringsrunde blant kommuner,
fylkeskommunale råd, organisasjoner og andre, samt en undersøkelse blant medarbeiderne
i Innlandet fylkeskommune.
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Når saken nå går til folkeavstemming, blir også de politiske partiene aktører i utfallet av
folkeavstemmingen. Flere av våre folkevalgte og tillitsvalgte har meninger om saken, og
ønsker å ytre seg. Det ble derfor utarbeidet veiledende punkter om SVs rolle fram mot
fylkestingets møte i februar:
•
•

•
•

Vi oppfordrer alle til å delta i ordskiftet med sine standpunkter. Samtidig oppfordrer
vi til å bidra til saklig dialog og konstruktiv debatt basert på de fakta som foreligger.
Vær bevisst på hvilke «hatt» du bruker når du uttaler deg. Er det lokallaget ditt som
mener noe, er det denne «hatten» du bør bruke. Dersom du ikke har forankret
standpunktet ditt i valgte organer, kan du signere innlegg som SV-medlem.
Innlandet SV som fylkesparti har per nå ikke tatt endelig stilling til saken. Vi vil jobbe
fram mot fylkesårsmøtet, som gjør det endelige vedtaket på vegne av fylkespartiet.
SV har ingen tradisjon for å binde folkevalgte til vedtak gjort av partiet. Vi vil allikevel
ha tett dialog med fylkestingsrepresentantene, slik at eventuelle motstridende syn i
fylkestingsgruppa kommuniseres klokt og planlagt.

Argumentasjon
For å opprettholde Innlandet fylkeskommune
Hovedargumentene for å opprettholde Innlandet fylkeskommune handler om økonomi og
praktiske forhold. Det er de siste årene brukt mellom 80 og 100 millioner på å gjennomføre
tvangssammenslåingen, og det vil trolig koste et tilsvarende beløp å gjenopprette Hedmark
og Oppland igjen. Kostnadene ligger på 1–1,5 % av et årsbudsjett for fylkeskommunen og er
slik sett ikke avskrekkende store, men vil åpenbart gå ut over mye annet viktig. Frem og
tilbake vil være dobbelt så langt til en kostnad av 150–200 millioner, sammenlignet med
situasjonen før sammenslåingen ble iverksatt. Det vil utvilsomt være til frustrasjon for
mange innbyggere og kan føre til politikerforakt.
Mer tungtveiende enn de rent økonomiske kostnadene er tidstapet og omstillingen som en
reverseringsprosess nå vil medføre for ansatte i fylkeskommunen. En reversering vil
medføre ny endring av arbeidssted for mange av dem. Det vil for enkelte naturligvis være en
endring til det bedre og man kan håpe at det å få tilbake gammelt arbeidssted vil bringe
tilbake noen av de som har sluttet i løpet av omstillingsperioden. Risikoen er likevel åpenbar
for at man i en ny omstillingsprosess vil miste enda flere kompetente ansatte. Faglig
tillitsvalgte som var sterkt mot den forrige omstillingen da den ble satt i gang, er nesten
uten unntak mot en ny stor omstilling nå.
Et argument for å opprettholde Innlandet fylkeskommune er stordriftsfordeler og
muligheten til å bygge opp sterkere fagmiljøer innenfor ulike tjenesteområder. En positiv
virkning kan være å gjøre regionen mer attraktiv for kompetent arbeidskraft. Ved en
oppløsning vil man få en oppdeling til mindre enheter igjen på mange områder. Det vil være
et dilemma og en opprydding med om fellesinstitusjoner som Musikk i Innlandet skal
videreføres som interfylkeskommunale prosjekter.
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For å gjenopprette Hedmark og Oppland fylkeskommuner
Et hovedargument for å gjenopprette Hedmark og Oppland fylkeskommune handler om at
den sammenslåtte fylkeskommunen har for store geografiske avstander, og at avstandene
fra små distriktskommuner til de større bykommunene dermed blir enda større. Fordelen
med stordriftsfordeler og sterkere fagmiljøer skal i et klassisk dilemma veies mot ulempene
ved økte avstander mellom innbyggere og tjenestetilbud. Det er sterkt delte meninger om
hvordan den nye fylkeskommunen har fungert i så måte. Det ser ut til å være en tendens at
erfaringene så langt er mer positive sett fra Hamar-regionen og den sørlige delen av fylket
enn fra distriktene i Hedmark og mesteparten av Oppland. Delvis i forlengelsen av
avstandene har det i samlingsprosessen vist seg at de kulturelle forskjellene var minst like
store som det ble advart om da prosessen startet. Hedmark og Oppland hadde ulik
organisering og ulik kultur på mange områder innenfor og utenfor fylkeskommunal
virksomhet. Det har vært mye misnøye med overgang til en felles organisering og
påfølgende lokaliseringsdragkamper.
SVs hovedkritikk av regionreformen til den avgåtte regjeringen Solberg var mangelen på
folkestyre og demokratisk forankring. Sammenslåingen til Innlandet ble gjennomført av et
knepent stortingsflertall mot klare flertallsvedtak fra begge fylkestingene her, og
regjeringen avviste folkeavstemning i en situasjon hvor meningsmålingene tilsa at et klart
flertall både i Hedmark og Oppland ville stemt nei til sammenslåingen. Det er klare
prinsipielle betenkeligheter ved å akseptere at en endring gjennomført på slike premisser
ikke kan reverseres senere. De betenkelighetene blir enda sterkere når en meningsmåling
nær to år etter sammenslåingen viser at et stort flertall av befolkningen ønsker en
folkeavstemning og har til hensikt å stemme for å gjenopprette Hedmark og Oppland
fylkeskommune. Det lover ikke godt for Innlandets fremtid at dette ønsket er særlig sterkt
hos yngre velgere.
Et klart flertall av SVs velgere både fra 2019 og 2021 ønsker nå en folkeavstemning og vil
stemme for gjenopprettelse av Hedmark fylke og Oppland fylke, men samtidig er det
betydelig mindretall på rundt 30 % av våre velgere som vil videreføre Innlandet. SV gikk til
valg i 2021 med en sterkt kritisk holdning til tvangssammenslåingene. Vi programfestet før
valget at vi ville avgjøre de omstridte tilfellene gjennom folkeavstemninger dersom en ny
regjering og et nytt stortingsflertall etter valget åpnet for det. Innlandet SVs
fylkestingsgruppe fremmer ut fra dette forslag til fylkestinget i desember 2021 om at det
avholdes en rådgivende folkeavstemning før fylkestinget tar endelig stilling til spørsmålet
om fylkesstrukturen.
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ÅM 08-22

Nominasjonsprosess
Forslag til vedtak
1. Retningslinje for nominasjon vedtas

Saksframlegg
Innlandet SV vedtok retningslinjer for nominasjon i 2020. Disse må oppdateres for neste
valgkamp og etter vedtak om nominasjonsprosess i SVs landsstyre i januar 2022.
Alle fylkeslag skal vedta prosess for og datoplan for nominasjonsarbeidet på
fylkesårsmøtene 2022 og landsstyret oppfordrer partiets lokallag til å legge opp til
prosesser hvor frister og mulighet for innspill er godt kommunisert til lokallagets
medlemmer.
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Innlandet SV

Retningslinje for nominasjon
Til behandling på Innlandet SVs årsmøte 20.2.2022

1. Rammer
1.1 Lover og vedtekter
Rammer for nominasjonsprosessen er gitt i valglovgivningen og i partiets vedtekter. I tillegg
vises det til retningslinjer for gjennomføring av nominasjonsprosess. Dersom det er strid
mellom disse dokumentene, legges valglovgivningen, partiets vedtekter og retningslinjer til
grunn.
Partiets sentrale vedtekter fastslår:

§ 11-1 Nominasjonsprosessen i fylkeslaget
Fylkeslagets nominasjonskomite oppnevnes på årsmøte året før fylkestings- og
stortingsvalg. Nominasjonskomiteen skal være bredt sammensatt. Dersom det
finnes et SU-lag, skal de være representert i nominasjonskomiteen.
Nominasjonskomiteen skal tilrettelegge for høy grad av medinnflytelse for
medlemmer, lokallag og SU i nominasjonsprosessen. Komiteen skal i sin innstilling
legge vekt på god kjønnsbalanse og god geografisk fordeling, der listeforslaget i
størst mulig grad skal speile bredden og mangfoldet i befolkningen i fylket. En eller
flere plasser på lista kan nomineres ved uravstemning.
Nominasjonskomiteens innstilling sendes ut senest 30 dager før nominasjonsmøtet.
Nominasjonsmøtet og/eller uravstemming må avholdes innen 31.mars i valgår.
Fylkesstyret kan dersom det foreligger særlige grunner fastsette annet tidspunkt for
nominasjonsmøtet. Kunngjøring av nominasjonsmøtet sendes lokallagene senest 30
dager før møtet.
Nominasjonsmøtets sammensetning er identisk med representasjon fra lokallagene
på fylkesårsmøtet, med mindre annet er bestemt i lokale vedtekter. Møtet er åpent
for alle interesserte, med mindre nominasjonsmøtet selv vedtar noe annet. Kun
valgte delegater har stemmerett.
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Innlandet SVs egne vedtekter fastslår:

§ 4 Nominasjonsmøtet
Nominasjonsmøtet har samme delegatfordeling som årsmøtet (se § 3.1).
Nominasjonsmøtet er åpent for alle medlemmer av SV og SU, men bare de valgte
utsendingene og fylkesstyret har stemmerett.

4.1 To valgdistrikt ved stortingsvalg
Så lenge Innlandet er delt i to valgdistrikt, deltar representantene på
nominasjonsmøte i sitt valgdistrikt. Fylkesstyrets medlemmer deltar på
nominasjonsmøte for det valgdistriktet de er bostedsregistrert i. Det vil således
settes ned to nominasjonskomiteer og avholdes to nominasjonsmøter. Denne
paragrafen oppheves dersom Innlandet ikke lengre er delt i to valgdistrikt.

1.2 Framdriftsplan for nominasjon
Nominasjonsmøte januar 2023.
Frist
Mai

Aug
Sep
Sep

Okt
Oktnov
Des

Jan 23

Aktivitet
Framdriftsplan for nominasjonen datofestes, etter innspill fra lokallag og
komiteen.
Anmode alle medlemmer i Innlandet SV om å fremme forslag til kandidater
overfor komiteen, på nominasjonskomiteens vegne.
Nominasjonskomiteen innkalles til oppstartsmøte av leder.
Oppstart av nominasjonsprosess.
Kontakte alle fra forrige periodes valgliste og spørre om de ønsker gjenvalg.
Frist for å sende inn forslag til kandidater.
Frist for svar om gjenvalg.
Alfabetisk liste over foreslåtte kandidater utarbeides og sendes lokallagene
for rangering. Det sendes ikke med et foreløpig utkast til valgliste.
Listene fra nominasjonskomiten offentliggjøres på nettsiden, sendes ut til
behandling på medlemsmøter i lokallagene og til medlemmer pr. e-post.
Interne prosesser og arbeid med intervjuguide
Frist for å behandle forslag til kandidater og rangering av disse.
Arbeid med intervjuer og vurderinger av listesammensetning basert på egne
vurderinger og lokallagenes innspill.
Frist for å avgi innstilling til valgliste.
Listeforslaget offentliggjøres på Innlandet SVs nettsider.
Innkalle til nominasjonsmøte med representasjon iht. bestemmelsene i
vedtektenes med 1 måneds innkallingsfrist.
Høringsperiode starter (varer til nominasjonsmøtet)
Digitalt medlemsmøte der kandidatene og eventuelle benkekandidater gis
mulighet til å presentere seg.
Nominasjonsmøtet avholdes.
LL - Lokallag
FS – Fylkesstyret
NK – Nominasjonskomite
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2. Nominasjonskomiteens arbeid
2.1 Nominasjonskomiteens sammensetning
Innlandet SV velger på sitt møte i februar 2022 en nominasjonskomité for Innlandet
valgdistrikt med leder og tre øvrige medlemmer. Innlandet SU velger i tillegg en
representant.
Dersom fylkestinget søker om oppløsing av Innlandet fylke med den følge at Stortinget
vedtar en oppløsing, innkalles representantskapet for å behandle videre
nominasjonsprosess i Innlandet SV.

2.2 Nominasjonskomiteens mandat
Nominasjonskomiteen skal framlegge sitt forslag til liste ved fylkestingsvalget iht.
framdriftsplan i pkt. 1.2. Listen skal bestå av så mange forskjellige navn som det er
fylkestingsrepresentanter fra valgdistriktet. Forslaget kan i tillegg inneholde inntil seks
andre navn. Alle kandidater skal stilles opp i tydelig rekkefølge.
Komiteens videre oppgaver og plikter fremgår av nedenstående retningslinjer og
framdriftsplan.

2.3 Retningslinjer for nominasjonskomiteen
Samtlige medlemmer av nominasjonskomiteen forutsettes å akseptere disse retningslinjer
for nominasjonskomiteens arbeid:
1. Nominasjonskomiteens medlemmer avlegger taushetsløfte vedrørende komiteens
arbeid og vurderinger. Dersom en delt innstilling avgis, skal dissensen klart
fremkomme.
2. Nominasjonskomiteen stilles fritt i sitt arbeid med å vurdere aktuelle kandidater til
valglisten, men den er forpliktet til å hensynta de bestemmelser som er gitt
nedenfor i avsnitt 2.4.
3. Nominasjonskomiteen fremlegger forslag til valgliste innen fristen som er angitt i
disse retningslinjene. Sammen med nominasjonskomiteens innstilling skal det
legges ved en liste over samtlige innkomne forslag til kandidater.
4. Nominasjonskomiteen kan ikke foreslå medlemmer av komiteen som kandidat til
listen, med mindre vedkommende trekker seg fra komiteen straks forslaget
fremmes. Dette gjelder uavhengig av om forslaget fremmes av et medlem i
komiteen eller av andre. Dersom vedkommende ikke ønsker å trekke seg, skal
forslaget avvises. I begge tilfeller skal styret gis umiddelbar orientering om forslaget,
og om hvorvidt behandlingen av det har medført at det er avvist eller at medlemmet
har trukket seg.
5. Komiteen skal gjøre seg kjent med de innspill som innkommer fra lokallagene,
sideutvalg og enkeltmedlemmer som gir bidrag til nominasjonsprosessen. Det
forutsettes at komiteen er til stede på arrangementer i Innlandet SVs regi gjennom
nominasjonsprosessen.
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6. En eventuell prøvenominasjon skal inngå i bakgrunnsmaterialet som
nominasjonskomiteen vurderer.
7. Komiteen bør bestrebe seg på å foreslå en liste som virker samlende på partiet og
ivaretar de forskjellige hensyn som er normale for en fylkestingsvalgliste.

2.4 Om kandidater
Valgloven gir bestemmelser om valgbarhet (§3-1) og retten til å kreve fritak fra valg (§32).
Nominasjonskomiteen står fritt til å vurdere kandidatene, men det bør spesielt legges vekt
på deres politiske engasjement, kunnskap og erfaring, evne og vilje til å skape gjennomslag
for partiets politikk, deres evne og vilje til å være en aktiv formidler av partiets politikk i den
offentlige debatten, vilje til å delta i den nødvendige skolering, samt evne og vilje til å gjøre
en aktiv innsats i valgkampen.
Nominasjonskomiteen stilles fritt i sitt arbeid med å vurdere aktuelle kandidater til
valglisten, men den er forpliktet til å innhente nødvendig informasjon fra kandidaten
selv, og kan eventuelt innhente informasjon fra andre kilder som den ønsker å benytte seg
av.
Kandidater som foreslås på listen forutsettes å ha akseptert dette på forhånd.
Nominasjonskomiteen plikter å innhente slikt samtykke fra den enkelte kandidat den
foreslår å nominere.
Kandidatene må i hovedsak slutte seg til partiets prinsipprogram og være enig i partiets
politikk.
Nominasjonskomiteen må forespørre de foreslåtte kandidatene hvorvidt de reserverer seg
mot enkeltstandpunkter i SVs prinsipprogram, Innlandet SVs program eller utkastet til nytt
valgprogram dersom dette ikke er vedtatt før nominasjonsmøtet. Dersom en kandidat
reserverer seg, er det ikke til hinder for at hen kan bli nominert, men det skal orienteres om
forbeholdet i nominasjonsmøtet.
Kandidatene plikter dessuten å gjenta eventuelle slike forbehold når det endelige
programmet er vedtatt, eller eventuelt ta forbehold for første gang på dette tidspunkt
dersom det aktuelle punktet ikke var en del av det programutkastet som forelå på
nominasjonsmøtet.
Avslutningsvis kan det tillegges at de kandidater som foreslås, forutsettes foreslått fordi de
anses for å være de som er best skikket til å arbeide for å få gjennomført partiets politikk i
fylkestinget.
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3. Organisasjonens forberedelser
3.1 Fylkesstyrets oppgaver
Fylkesstyret har ansvar for å innkalle nominasjonskomiteen til konstituerende møte og
treffe tiltak for å sikre at den utfører sine oppgaver i henhold til mandatet.
Fylkesstyret har ansvar for å innkalle til nominasjonsmøte.
Fylkesstyret har ansvar for å treffe tiltak for å sikre at lokallagene gjennomfører
nominasjonsforberedelsene korrekt.
Fylkesstyret innstiller på tre tillitsvalgte for valglisten.

3.2 Lokallagenes nominasjonsforberedelser
Det forventes at lokallagene fremmer forslag til kandidater overfor nominasjonskomiteen.
Sak om hvilke kandidater man skal fremme, må som et minimum behandles av styret
i lokallaget, men helst på et medlemsmøte.
Lokallagene forutsettes å vedta en rangert liste over de kandidater de ønsker å anbefale.
Dette listeforslaget kan maksimalt inneholde 15 navn. Lokallagene kan også uttale seg om
andre forhold, som spørsmålet om på hvilken måte kandidatenes kjønn og geografiske
tilhørighet eventuelt skal vektlegges, samt andre generelle innspill til komiteens arbeid.
Slike generelle råd fra lokallagene skal i likhet med den rangerte listen formuleres som
vedtak, og tas opp til votering. Det skal fremgå om lokallagets voteringer er gjort i
styremøte eller medlemsmøte.
Lokallagene kan i eget møte behandle innstillingen til valgliste, når denne foreligger fra
nominasjonskomiteen. Målet med møtet bør først og fremst være å drøfte innstillingen for
å få frem argumenter og ulike syn. Dersom det fattes vedtak, er ikke vedtaket bindende for
den enkelte delegat som på lokallagets vegne møter på nominasjonsmøtet.
Lokallagenes behandling av rangert listeforslag, samt behandling av nominasjonskomiteens
innstilling, bør foregå på egne medlemsmøter. Rett til å møte og stemme har de
medlemmene av partiet som er medlem i og som har betalt medlemskontingent
til lokallaget for inneværende år. Møtene avholdes med innkallingsfrist på 14 dager.
Lokallagenes utsendinger til nominasjonsmøtet skal være valgt av et medlemsmøte eller
årsmøte.
Protokollen fra lokallagets møte skal sendes til nominasjonskomiteen innen fristen for
levering av rangert listeforslag, og bør inneholde deltakerliste. Protokollen bør videre
inneholde navn på de personer møtet ønsker oppført på listen, i hvilken rekkefølge og med
avgitt stemmetall.
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4. Organisasjonens etterarbeid
4.1 Fylkesstyrets etterarbeid med listen
Fylkesstyret har ansvar for at listens tillitsvalgte har levert valglisten til valgstyret senest
31. mars 2023.
Listen må inneholde det nødvendige antall rangerte navn. Kandidatene skal nevnes
med fulle navn og bostedsadresse dersom dette er nødvendig for å unngå sammenblanding.
Oversikt over kandidatenes fødselsdato skal vedlegges listeframlegget.
Det må klart fremgå på listen hvilket valg det gjelder. Overskriften skal være SV –
SOSIALISTISK VENSTREPARTI.
Listeforslaget skal være underskrevet av listas valgte tillitsvalgte. Disse skal ha myndighet
til å forhandle med fylkesvalgstyret eller valgstyret om endringer på listeforslaget. Listas
tillitsvalgte har myndighet, sammen med fylkesstyret, til å trekke listeforslaget tilbake.
Valgstyret offentliggjør de godkjente valglistene.

5. Valgprosedyre på nominasjonsmøtet
På nominasjonsmøtet legges nominasjonskomiteens forslag til grunn. Hvis det er dissens i
komiteen, legges flertallets forslag til grunn.
Endringsforslag til nominasjonskomiteens innstilling må stilles til en bestemt plass på
listen. Det er ikke adgang til å foreslå at en person skal settes inn på listen på en bestemt
plass, og at øvrige navn skal forskyves nedover.
Skriftlig votering foretas dersom en av de stemmeberettigede på møtet krever det, eller
hvis to eller flere kandidater er foreslått til en bestemt plass på listen.
Dersom det kun foreligger ett forslag til en eller flere bestemte plasser på listen, og ingen
forlanger skriftlig votering, kan valgene gjøres ved akklamasjon.
Ved votering gjelder følgende:
1. Den er valgt som oppnår flere enn halvparten av de avgitte stemmer.
2. Dersom ingen kandidat i første valgomgang oppnår flere enn halvparten av de
avgitte stemmer, foretas omvalg. Er det flere enn to kandidater, faller kandidaten
med færrest stemmer ut i hver valgomgang, inntil én kandidat oppnår flere enn
halvparten av stemmene. Dersom to eller flere kandidater oppnår det samme antall
færreste stemmer i samme valgomgang, foretas loddtrekning om hvilken kandidat
som faller ut.
3. Når to kandidater gjenstår, er den valgt som har fått flest stemmer.
4. Ved stemmelikhet foretas en ny votering. Ved fortsatt stemmelikhet legges
innstilingen til grunn. Dersom ingen av kandidatene var innstilt foretas loddtrekning.

Årsmøte 20. februar 2022
Innlandet SV innlandet.sv.no/arsmote

77

ÅM 09-22

Valg
Innstilling fra valgkomiteen
Fylkesstyret
Leder
1. nestleder
AU-medlem
Kvinnepolitisk leder
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
SU-medlem

Anne Lise Fredlund
Amund Røhr Heggelund
Dag Øystein Alfheim
Anne Bi Hoffsten
Bulent Dogani
Helge Midttun
Karin Andersen
Arne-Edgar Rosenberg
Anne Lise Høglien Lundgård
Eldri Svisdal
*

1. vara
Mai Bakken
2. vara
Mizanur Rahaman
3. vara
Ingvild Elise Ihle
SU-vara
*
* SU velger sine representanter

Lillehammer
Stange
Nord-Odal
Hamar
Hamar
Gran
Hamar
Nordre Land
Gjøvik
Elverum

1 år
2 år
1 år
2 år
Ikke på valg
Ikke på valg
2 år
1 år
2 år
1 år

Lom
Lillehammer
Ringsaker

1 år
1 år
1 år

Nettverk
Landbruks- og næringspolitikk
Leder
Karin Wiik
Nestleder
Christian Haugen
Likestilling og mangfold
Leder
Anne Bi Hoffsten
Nestleder
Fagpolitikk
Leder
Nestleder
Medlem

Karin Andersen
Roar Pedersen
Randi Kjøs
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Ringsaker
Hamar

Hamar
Ringsaker
Hamar
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Natur-, miljø- og klimapolitikk
Leder
Ole Midttun
Nestleder

Hamar

Kultur og utdanning
Leder
Nestleder
Samferdselspolitikk
Leder
Nestleder
Medlem

Arne Edgar
Mai Bakken

Nordre-Land
Lom

Helsepolitikk
Leder
Nestleder
Medlem

Kai Smeby

Ringsaker

Revisor
Ernst & Young

Landsstyrerepresentanter
Representant
Representant
1. vara
2. vara
3. vara
4. vara

Anne Lise Fredlund
Amund Røhr Heggelund
Anne Bi Hoffsten
Dag Øystein Alfheim
Arne-Edgar Rosenberg
Stine Akre

Lillehammer
Stange
Hamar
Nord-Odal
Nordre Land
Trysil

Hilde Mari Bjørke
Mizanur Rahaman
Stine Akre
Helge Bjørnsen
Mieke Punie
SU

Løten
Lillehammer
Trysil
Stange
Nordre Land

Valgkomite
Leder
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
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Nominasjonskomite
Leder
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem

Stine Akre
Helge Mittun
Karin Lervang
Eldri Svisdal
Niklas Aas Skovdahl
SU
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Gran
Rendalen
Elverum
Øyer
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