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Beretninger fra utvalg 
Til fylkesårsmøtet i Agder SV 12. februar 2022 

 

 

EU/EØS-utvalget        s. 2 

Internasjonalt utvalg        s. 3 

Miljøpolitisk utvalg        s. 4 

Faglig utvalg         s. 5 

Kvinnepolitisk utvalg        s. 7 

Inkluderingsutvalget        s. 9 
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Beretning 2021 frå EU/EØS-
politisk utval i Agder SV 
 

Utvalet har også i 2021 hatt følgjande medlemmer: 

 
Leiar: Paul Magnus Gamlemshaug, Arendal 

Medlem: Helge Thorbjørnsen, Froland 

Medlem: Torunn Skåltveit Olsen, Arendal 

Medlem: Per Gunnar Salomonsen, Kristiansand 

 

Pga. leiars fortsatt dårlege og sterkt svingande helsesituasjon har utvalet ikkje hatt eigne 
møte i 2021.  

Leiar har vore landsstyreoppnemnd medlem i det sentrale EU/EØS-utvalet, og har deltatt i 
møta der på Zoom. Han har vidaresendt saksdokument, møtereferat og annan informasjon 
som han har fått frå det sentrale utvalet til medlemmene i Agder-utvalet, og har tatt med seg 
innspel frå dei andre inn i møta i det sentrale utvalet. 
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Beretning internasjonalt utvalg 
Agder SV 2021 
 

Internasjonalt utvalg har ikke hatt aktivitet i perioden da leder har vært sykemeldt store deler 
av året. 

  



 

agder@sv.no | agder.sv.no 4 
 

Årsberetning Miljøpolitisk utvalg 
 

Medlemmer:  

Fredrick Høyer-Berntsen (leder) 

Tor Punsvik  

Sølvi Gjerdahl Thomassen 

Andreas Landmark 

Gudrun Sveinsson 

Robin Hansson 

Camilla Larsen 

 

Miljøpolitisk utvalg har hatt et møte i 2021. Utvalget har diskutert saker som var viktig å 
fokusere på i valgkampen.  

Dessverre har ikke aktiviteten vært like høy som ønsket. Flere av medlemmene i utvalget har 
hatt andre oppgaver og har måttet prioritere stortingsvalgkampen.  

MPU skulle ønske at det var bedre samhandling med det nasjonale MPU.  
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Årsmelding frå fagleg utval 
Medlemmar: 
Alf Holmelid (leiar) 
Helge Thorbjørnsen 
Tor Asbjørn Bekkelund  
Marcus Solås 
Harald Hageland 
Jason Alexander Kannemeyer 
Eva Hinlo 
Alexander Liane 
Solveig Foss og Mirell Høyer-Berntsen deltok på fleire møter i valkampen 
 
Utvalet har på grunn av koronasituasjonen basert seg på samarbeid via nettet. Det er 
gjennomført 6 styremøte. I tillegg kjem møter med fagrørsla.  
 
Samarbeid med fagrørsla i valkampen 
Mykje av det faglege arbeidet i år har vore knytta til valkampen. På vårparten blei det tatt 
kontakt med LO Agder, LO i Kristiansand og omegn, LO i Austre Agder og LO i Lister. Vidare 
blei det tatt kontakt med avdeling 3 og avdeling 9 av Fellesforbundet og med Fagforbundet 
Agder. Formålet var å få innspel til vår politikk og etablere samarbeid der det var mogeleg. 
 
Dette førte til at vi blei invitert inn i nettmøte med LO Agder, Fagforbundet Agder og 
avdelingsleiarane i Fellesforbundet i Agder. Solveig Foss og Mirell Høyer-Berntsen deltok på 
kvar sitt møte. Vi deltok også på fysiske møte i regi av LO. Solveig deltok på LO-møte i 
Lister, Robin i Kristiansand og Mirell i Arendal. 
 
Fagleg utval utarbeidde og trykte opp eit flygeblad med vekt på fagleg politikk til bruk blant 
anna på arbeidsplassar. Den blei godt mottatt. Medlemmar i fagleg utval deltok saman med 
listekandidatar på fleire bedriftsbesøk i valkampen. 
 
Agder SV fekk kr 5000 i valkampstøtte frå Fagforbundet Agder. Stor takk til Fagforbundet. 
 
Streikestøtte og solidaritet 

- Fleire medlemmar av fagleg utval har deltatt i støttemarkeringar for kulturarbeidarar 
som streika for rettferdig pensjon. Fylkesstyret i SV vedtok støttefråsegn som blei 
sent media. 

- Alf skreiv innlegg mot Hydro sitt utsal av to lønsame valseverk. 
- Alf skreiv forslag til uttale frå Landsstyret om utflagiging av Norgesplaster i Vennesla. 

Den blei vedteken. 
- Alf har skrive avisinnlegg om seriøsitetsvilkår og Norgesmodellen 

 
Anna fagleg arbeid 

- Fagleg utval hadde eit digitalt møte med den nyvalde faglege leiaren i SV sentralt, 
Astrid Kjelsnes. Ho orienterte om den sentrale faglege strategien og var interessert i 
innspel frå Agder. 

- Vi har fornya samarbeidsavtalen med avdeling 7 av Norsk arbeidsmandsforbund. 
- Jens Eckhof representerte SV på Regionkonferansen til LO Agder i Arendal 14. – 15. 

oktober. 
- Alf og Mirell har deltatt på møte i Fair Play Agder. 
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- Alf har deltatt på LOs mandagsmøte i Kristiansand. 
- Marcus Solås deltok på LOs sommerpatrulje.   

 
Mange lokallag har god kontakt med lokale fagforeiningar, og dette arbeidet må intensiverast 
fram i mot kommunevalet. Fagleg utval kan hjelpe til med å etablere kontakt om nokon 
ønskjer det. Det er viktig å samordne det faglege arbeidet i fylkespartiet og lokallaga. 
 
1. mai  
Veka før 1. mai blei det i samarbeid med Kristiansand SV arrangert eit webinar med tittelen 
Rettferdig grøn omstilling. Det var innleiing av Sigrun Aasland frå tankesmia Agenda og 
kommentarar av Eyvind Danielsen frå Framtida i våre hender og Roy Hansen frå LO i 
Kristiansand og omegn. Webinaret ligg på nettet her 
https://www.facebook.com/agderSV/videos/319977419485042/ 
 
Det blei sendt kronikk/innlegg om 1. mai til dei fleste avisene i fylket. 
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Årsberetning kvinnepolitisk 
utvalg, Agder 2021  

Utvalget har bestått av: Amina Bitar, Bjørg Tveter, Frida Kahlisto, Mali Steiro Tronsmoen, 
Monica Pedersen, Randi Årikstad, Tunne Torsveit, Vips Værn.  

- Frida Kahlisto meldte seg ut av SV og dermed også KPU desember 2021.  

Mandat for Kvinnepolitisk utvalg i Agder SV  
Kvinnepolitisk utvalg Agder SV er forpliktet av det generelle mandatet som gjelder for alle 
utvalgene iAgder SV. Vi ønsker å være et organ som fanger opp og fronter aktuelle 
kvinnepolitiske saker i vår landsdel. Vi vil stimulere til engasjement og deltakelse fra lokallag.  

Vi vil drøfte og løfte kvinnepolitikk inn i partiorganene lokalt, sentralt og i fylket og spille inn 
kvinnepolitiske tema på møter/kurser i Agder SV.  

KPU i Agder vil delta i KPUs sentrale nettverk og delta og mobilisere til SVs årlige 
kvinnekonferanse.Utvalget støtter opp om 8.mars-arrangement i flere kommuner i fylket, og 
oppfordrer medlemmer til å ta del i komiteer og arrangement. Utvalget tar også initiativ til 
egne kvinnepolitiske møter.  

Vi har holdt fem møter, og de har alle vært digitale. Vi har forsøkt å planlegge fysiske møter, 
eller møter der man kan møte både fysisk og digitalt. Dette har dessverre ikke latt seg 
gjennomføre mye grunnet restriksjoner og covid-19. Vi har i tillegg til møtene, løpende dialog 
via chat og/eller mail.  

Åpne møter:  
I år hadde vi et arrangement klart for Arendalsuka, som dessverre ikke lot seg gjennomføre. 
Planleggingen var god, og vi jobber videre med planer for Arendalsuka i 2022.  

Kvinnekonferansen 2021  
Skulle blitt gjennomført 23-24 januar.  

Kontakt med KPU og fylkeskontaktene  
Det har vært møte med KPU sentralt og fylkeskontakten hver 6, uke på Zoom.  

8. mars 2021  

Arendal: Grunnet restriksjoner hadde vi digital sending, med innsamling til det lokale 
krisesentret. Vi hadde også aksjon, der vi hang opp kvinnenavn på gater og plasser i 
sentrum. Dette fikk god mediedekning og det ble samlet inn 14650,- til Østre Agder 
Krisesenter. Vi delte også ut den årlige Hekseprisen, som i år 2021 gikk til Inger Marie 
Johnsen, og appellant var Brita Holm fra ATV. To av representantene fra KPU Agder sitter i 
styret for 8 mars komiteen i Arendal.  

Man måttet avlyse/utsette Kvinnekonferansen 2021. Det ble helle lagt opp til webinarer om 
kvinnepolitisk strategi knyttet til valget 2021  

Kristiansand: Slagordet for markeringen i 2021 var “Kampen fortsetter”. 
Arrangementet var heldigitalt for å tilpasses de gjeldende restriksjonene som var da. 
Appelanter: Marte Sandlandl på vegne av 8.marskomiteen. 
Fathia Salaad, From youth to youth: Hovedappell. 
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Joscelyne Samafou, Afrikansk kvinneforening: Appell. 
Ayat Saeid, Rød Ungdom: Ungdomsappell. 
Dara Obaid, Sosialistisk Ungdom: Antirasistisk feminisme. 
Ida McFadzean, lege i overgrepsmottaket i Agder: Er det risikofritt å voldta kvinner i Norge i 
dag? Hva kan vi gjøre? Cecilie Lønn med dikt. KPU Agder er også representert i Kristiansand 
sin 8. mars-komite. 

Mandal: Hadde både fysisk markering på Tidemandsplass, og live streaming digitalt. 
Appellanter: Randi Fredriksen, Sølvi Gjerdal Thomassen, Annika Wattne Rodriguez, Vips 
Værn. KPU er representert i 8.marskomiteen i Mandal.  

Arbeid med 8.mars markering for 2022 er godt i gang i flere kommuner, med parolemøter og 
høy aktivitet. KPU er representert i flere komiteer i Agder, og vi håper at covidsituasjonen vil 
tillate en mer normal markering. 
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Beretning inkluderingsutvalget 
 

Vi har hatt 4 møter i 2021. Utover dette har det vært kommunikasjon på epost.  
Vi har skrevet et leserinnlegg og fått det i fvn. I tillegg har vi skrevet et forslag til 
Fylkesårsmøtet.  

 


