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Innlandet SVs beretning 

Forslag til vedtak  
1. Årsmøtet tar fylkeslagets beretning til orientering. 
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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.   
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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 (januar-
februar), 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. 
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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.  
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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. 

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 
tatt ballen og vært en sterk bidragsyter for å få tematikken på 
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.

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

Tannhelse må bli en 
del av folketrygda.
SVs arbeidsprogram s. 49

3: Ane Eriksen Hamilton, Stor-Elvdal 
SV, pusser tennene på stor-elgen. 
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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 
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.  

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

4: Faksimile OA 22. mai ´21.

SSVV  vviill  øøkkee  
sseellvvffoorrssyynniinnggssggrraaddeenn  ii  nnoorrsskk  
llaannddbbrruukk.
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. 

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.  

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. 

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

6: Faksimile: Norddalen, 24/8-21. 
Bedriftsbesøk hos Rondane Produksjon 
i Sel kommune. 
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Alle må få være med på leken 
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 

7 

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

8 

9 

10: Faksimile, Østlendingen 25/5-21 
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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.  

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.  

13: Fra årsmøte i Hamar SV 
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ÅM 02-22 B 

Fylkestingsgruppas beretning 

Forslag til vedtak  
1. 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.  




