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Lederen har ordet
Akershus Arbeiderparti har lagt nok et aktivt år bak seg. Etter det rekordhøye
medlemstallet i 2015 gikk vi litt tilbake i 2016. Vanligvis går vi merkbart fram i
medlemstall i valgår, så hvis vi alle sammen tar fram verveblokka igjen må vi klare å
gå fram i medlemstall i 2017. Mange er flinke til å verve og vi andre bør lære av
disse. Takk til alle som har bidratt med medlemsverving i 2016, både til partiet og til
AUF.
Aktiviteten i Akershus Arbeiderparti er stor - både lokalt og på fylkesnivå. Partilag,
kommunepartier, kommunestyregrupper, fylkestingsgruppe, ulike nettverk, AUF-lag
og alle andre har nedlagt en stor innsats. Spesielt vil jeg trekke fram at vi igjen har
fått stor aktivitet i Veterangruppa til Akershus Arbeiderparti. Her møter jevnt over 100
personer til møtene. Rett og slett imponerende, og Marit Bjørlo og de andre ildsjelene
fortjener virkelig honnør.
La meg få rette en takk til alle tillitsvalgte i partiorganisasjonen – det være seg på
fylkes-, kommune- eller lagsnivå. Det er mange som legger ned en stor innsats for å
holde hjulene i gang i partiorganisasjonen.
Jeg vil også få takke de ansatte på partikontoret for innsatsen: Sigmund Valberg,
Iselin Rud-Goksøyr og Edvin Søvik. Deres innsats er helt avgjørende for aktiviteten.
Takk for innsatsen i 2016 - nå er vi klare for valgkamp og regjeringsskifte!

Sverre Myrli
leder

3

Partikontoret
Partikontoret gjør et kontinuerlig arbeid for å styrke den politiske og organisatoriske
aktiviteten i fylkespartiet og i kommunepartiene. Partikontoret både holder skoleringer
og hjelper til med å finne innledere til møter og skoleringer i kommunepartiene.
Partikontoret har fulgt opp fylkespartiets politiske nettverk, som skal bidra til politisk
skolering i fylkespartiet.
I 2016 har partikontoret jobbet mye med organisatoriske saker. Vi har blant annet
satt i gang arbeidet med «Prosjekt Vestre Viken», som har som mål å endre
velgeroppslutningen til Arbeiderpartiet i høyrestyrte kommuner i Akershus, Buskerud
og Vestfold. Partikontoret har også tatt initiativ til å starte opp «kampanjeverksteder».
Her har partikontoret invitert aktive medlemmer som er interessert i å jobbe med
partiets kampanjevirksomhet. Både «Prosjekt Vestre Viken» og
«Kampanjeverkstedene» vil bli videreført i årene fremover.
Det fagligpolitiske arbeidet har vært høyt prioritert i 2016. Styret tok våren 2016 til
orde for å opprette en Samarbeidskomite mellom LO og Arbeiderpartiet i Oslo og
Akershus. Partikontoret har fulgt opp dette, og responsen fra LO og Oslo
Arbeiderparti var positiv. Arbeidet resulterte i at vi hadde første møte i den
nyopprettede samarbeidskomiteen like før jul. Samarbeidet med Fagforbundet i
Akershus har også vært godt. Partikontoret har jevnlige møter, og
samarbeidsutvalget mellom Arbeiderpartiet og Fagforbundet i Akershus har også
fungert. I november arrangerte LO, Akershus Arbeiderparti og Oslo Arbeiderparti
felles fagligpolitisk konferanse. Konferansen var godt besøkt og både partileder
Jonas Gahr Støre og LO leder Gerd Kristiansen innledet på konferansen.
Partikontoret prioriterer kommunikasjon med kommunepartiene, tillitsvalgte og
medlemmer gjennom blant annet e-post, nettsidene, og ved å bruke sosiale medier
aktivt.
Partikontoret har i 2016 vært bemannet med Sigmund Valberg som fylkessekretær,
Iselin Rud-Goksøyr som rådgiver og Edvin Søvik som rådgiver
Partikontoret har kontorfellesskap med Arbeiderpartiet sentralt og Oslo Arbeiderparti
på Youngstorget. Samarbeidet er godt med flere felles prosjekter og samarbeid om
temamøter i politiske nettverk. Partikontoret har et godt samarbeid med styret og
folkevalgte for Akershus Ap, kommunepartiene, AUF i Akershus og LOs
distriktskontor for Oslo og Akershus.
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Årsmøtet 2016
Årsmøtet ble holdt over to dager på Quality Airport Hotel, Gardermoen, 12. – 13.
mars 2016. Arbeiderpartiets leder, Jonas Gahr Støre innledet om den politiske
situasjonen. Søndagen ble satt av til innledninger og debatt om internasjonale saker.
Innledere her var Anniken Huitfeldt (leder forsvars- og utenrikskomiteen), Henrik Thune
(NOREF), Kathrine Raadim (Norsk Folkehjelp), Guri Tyldum (FAFO) og Per Bottolf Mauseth
(Handelshøyskolen BI)

Årsmøtet hadde gjester fra fagbevegelsen i Akershus, samt tidligere ansatte og
tillitsvalgte. Det møtte 180 delegater med stemmerett.
Det ble sendt inn 64 forslag før møtet, totalt ble 95 forslag behandlet.
Fullmaktskomite
- Siri Baastad (leder), Asker
- Jan Kr. Balstad, Nesodden
- Grethe Holterhuset, Fet
Dirigenter:
- Hilde Thorkildsen, Nittedal
- Ola Nordal, Ås
Sekretærer
- Ann-Karin Pettersen, Nittedal
- Martin Ludvigsen, Vestby
Redaksjonskomité
- Marianne Aasen (leder), Asker/styret
- Hoda Imad, AUF
- Kjell Maartmann-Moe, Bærum
- Steinar Ottesen, Aurskog-Høland
- Torunn Skottevik, Lørenskog
- Sølvi Egner-Kaupang, Gjerdrum
- Rune Bjerkestrand, Eidsvoll
- Harald Teigen, Ski
- Siri Hov Eggen, Vestby
Tellekorps
- Ivar Ekanger, Ås (leder)
- Heidi Westby Nyhus, Sørum
- Inger Heggen Olsen, Aurskog-Høland
- Magnus Mühlbradt, Skedsmo
- Elisabeth Fanghol, Asker
- Anne Therese Tuft Lie, Vestby
- Hans Edgar Holm, Oppegård

Protokollunderskrivere:
- Truls Wickholm, Nesodden
- Anita Patel, Lørenskog
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Uttalelser vedtatt av årsmøtet:
Forkurs i løpet av sommerferien
Møtet mellom ungdomstrinn og vgs kan for mange bli litt mye. I Oslo har de prøvd å myke
denne overgangen med Sommerskolen. Sommerskolen lar elever både tjuvstarte eller påta
seg ekstra utfordringer i fagene norsk, matematikk, naturfag, engelsk, fremmedspråk, IKT eller
yrkesfag samtidig som elevene får mulighet til å møte nye mennesker. Et annet krav som alle
kursene har er fysisk aktivitet hver dag og ukentlig kulturaktivitet eller utflukt. Denne modellen
er vi i Akershus Arbeiderparti fascinert av og blitt inspirerte til å innføre et tilsvarende tilbud for
alle fylker i hele landet. Kurset skal ha en minimumslengde på en uke og skal være frivillig og
gratis for alle. Dette håper vi vil øke elevenes forståelse i de tilgjengelige fagene og
forhåpentligvis få flere elever til å fullføre videregående opplæring med høyere karakterer.
De ansatte på sommerskolen i Oslo er ikke bare etablerte lærere, det jobber også studenter
fra universiteter og høgskoler, samt elever fra den videregående skolen. Dette mener vi i
Akershus Arbeiderparti er en gyllen mulighet for å etablere trygge og stabile sommerjobber for
studenter og skoleelever, da vi ønsker å prioritere denne søkergruppen fremfor utdannede
lærere.
Akershus Arbeiderparti vil:
 Innføre en gratis og uforpliktende sommerskole som forbereder og utfordrer elever på
fag de møter i den videregående skole.
 Prioritere å ansette søkere som enten studerer eller går på videregående skole

Merking av varer produsert på okkupert jord
I følge the Federation of Israeli Industrialists opererer rundt 600 israelske bedrifter på
Vestbredden. Eksportnæringen er enda større. Disse bedriftene er med og opprettholder og
legitimerer den israelske okkupasjonen av de palestinske områdene. En ser også at gjennom
internasjonalt press trekker bedrifter ut produksjonen deres fra de okkuperte områdene. Et
eksempel på nettopp dette er SodaStream som i slutten av 2015 flyttet fabrikken deres ut fra
bosetterbyen Maale Adumim.
EU-kommisjonen har bestemt at varer som er produsert i israelske bosettinger skal merkes.
EUs nye retningslinjer krever at det tydelig skal framgå om landbruksprodukter og kosmetikk
fra israelske produsenter er produsert i bosettingene. Retningslinjene sier at «siden
Golanhøydene og Vestbredden (inkl Øst-Jerusalem) ifølge internasjonal lov ikke er en del av
Israel er betegnelsen «Made in Israel» både feil og villende. Nye betegnelser som vil være
aktuelle «Product from the Golan Heights (Israeli settlement)» or «Product from the West
Bank (Israeli settlement)». Akershus Arbeiderparti mener at Norge bør se til land hvor
merking av varer produsert på okkupert jord har vært praktisert lenge, og innføre en liknende
ordning på grunn av de positive konsekvensene merkingen fører med seg.»
Akershus Arbeiderparti mener:
 Varer produsert på de okkuperte områdene i Palestina skal merkes tydelig at de er
produsert i okkupert område.

Gratis vaksinasjon mot hjernehinnebetennelse
Elever på videregående skoler får i dag tilbud om vaksinasjon mot hjernehinnebetennelse,
men man må betale en egenandel. I dag ligger den egenandelen på rundt 500-700 kroner de
fleste steder. Dette er en viktig vaksinasjon da elever på videregående nærmer seg perioder
som russefeiring og førstegangstjenesten hvor smittefaren øker. Smittsom
hjernehinnebetennelse kan være dødelig og unge mennesker som oppholder seg i store
grupper er svært utsatt. Av den grunn mener Akershus Arbeiderparti det er problematisk at
elever må betale for denne vaksinen selv, og ønsker at den skal gis gratis til alle før
russetiden starter.
Akershus Arbeiderparti mener:
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At elever på videregående skole skal få gratis vaksinasjon mot
hjernehinnebetennelse.

Karakterer
Nyere forskning viser at vurdering med karakter i mange tilfeller reduserer effekten av den
tilbakemeldingen som gis. Fokuset på karakterer tar over for fokuset på tilbakemeldingene
som gis for læring og utvikling. Karakterer fører i tillegg til konkurranse blant elevene og skaper
skolevinnere og skoletapere. For svake elever er i mange tilfeller karakterer hemmende for
læring. Det er grunn til å tro at høyt prestasjonspress er en medvirkende årsak til mange unges
psykiske problemer.
Det er allment kjent innenfor pedagogiske forskningsmiljø (for eksempel NTNU) at det er
vanskelig å få elever til å jobbe videre med et produkt og ta til seg tilbakemeldinger når de
først har fått en karakter på arbeidet. Flere skoler har prøvd ut å fjerne karakterer underveis i
opplæringen og heller gi grundige tilbakemeldinger i faget. Dette ble utført på en måte hvor
elevene fikk mulighet til å levere et førsteutkast av arbeidet sitt som de deretter fikk
tilbakemelding på av læreren samt et skjema hvor de kunne se hvordan de lå an på hvert
kompetansemål som ligger til grunnlag for vurderingen. Til slutt skulle det endelige arbeidet
leveres i en samlet vurdering som det ble satt karakter på. Resultatet var svært positivt.
Elevene gjorde endringer på arbeidet sitt før de leverte på nytt og mange hevet kompetansen
sin.
En elev som får en dårlig karakter på en innlevering vil sjeldent være gira på å lese gjennom
kommentarene til læreren; derfor er det bedre om denne eleven ikke får en dårlig karakter,
men heller en grundig tilbakemelding om hva som er bra og hva som bør forbedres, slik at
eleven kan jobbe videre med arbeidet. Det kan hende at eleven ender opp med en lav
karakter uansett, men da lærer eleven i alle fall noe på veien. Vi ser imidlertid
nødvendigheten av at ved opptak til videregående opplæring er det nødvendig at elevene
har fått standpunktvurdering med karakter som kan skille søkere fra hverandre. Det er likevel
svært viktig å redusere karakterpresset i skolen.
Prosessarbeid kan gi elever muligheten til å jobbe grundigere med pensum slik at de får mer
kvalitativt arbeid og dermed økt læring. Dette vil føre til at elevene får en grundigere
forståelse i fagene og at tilbakemeldingene som gis blir vurdering for læring. Akershus
Arbeiderparti går derfor inn for at det ikke skal gis tallkarakterer til elevene i åttende og
niende klasse, men unntak av avsluttende fag og mener at mengden vurderings-situasjoner
med tallkarakter i tiende klasse bør begrenses.
Akershus Arbeiderparti vil
-at det ikke skal gis tallkarakterer i åttende og niende klasse med unntak av avsluttende fag.
-at antall vurderingssituasjoner med tallkarakter i tiende klasse bør begrenses.
-Elever som spesifikt ber om det kan fortsatt motta tallkarakterer
-At elevene fortsatt skal være kjent med vurderingskriteriene

Nei til aldersdiskriminering
Det finnes regelverk i Norge som i dag oppfattes som aldersdiskriminerende og som er
modne for revisjon. For eksempel er aldersgrensen for å være domsmann/-kvinne 70 år.
Samme regelverk gjelder for medlemmer av Forliksrådet. Lovverket på dette området
fremstår som foreldet. Levealder og vitalitet blant elder er en helt annen i dagens samfunn
enn på det tidspunktet lovverket ble utarbeidet. Det kan i tillegg forventes at
pensjonsalderen som i dag er 67 år, vil bli høynet i tiden fremover. Lover/regler som er
diskriminerende pga av alder skal tas opp til drøftelse og revidering.
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Nei til diskriminering og forfølgelse av religiøse og livssynsminoriteter
Religionsfrihet må gjelde for alle. Mange er ikke kjent med at kristne er blant de mest utsatte
grupper for diskriminering, vold og forfølgelse i mange deler av verden.
Norge tar sterkt avstand fra forfølgelse og diskriminering av religiøse og livssynsminoriteter
og mene den må opphøre umiddelbart. På samme måte som slike minoriteter finner aksept
og toleranse i Norge og kan fritt utøve sin religion forventes det tilsvarende rettigheter i andre
land med religiøse og livssynsminoriteter. Akershus Arbeiderparti mener Norge skal bidra til
økt oppmerksomhet rundt denne problemstillingen og arbeide for en bedring av levekårene til
religiøse og livssynsminoriteter i landene det gjelder.

Tannhelse
Akershus Arbeiderparti vil fortsette arbeidet for at alle skal være sikret en god tannhelse.
God forebygging og tilgang på tannhelsetjenester over hele landet er viktig. Jevnlige
tannhelsekontroller er et effektivt forebyggende tiltak.
Folkehelsetiltak på mange områder har sikret flertallet av befolkningen god tannhelse og
dermed relativt lave utgifter til videre forebygging og behandling. God tannhelse henger nøye
sammen med resten av folkehelsen, og det må derfor legges til rette for god kontakt mellom
tannlegene og resten av helsetjenesten. Dette skal også gjelde for tannhelsetilbudet til
hjemmeboende eldre.
Vi må innføre bedre skjermingsordninger på tannhelseutgifter til personer med svak økonomi
og dårlig tannhelse. Vi vil vurdere om stønad eller egenandelstak treffer behovet best.
Tannstatus og behov for behandling skal defineres ut fra klart definerte kriterier fastsatt av
myndighetene.
Akershus Arbeiderparti vil fortsette å forbedre ordningene for refusjon gjennom folketrygden
til spesielle diagnoser. Vi mener at barns mulighet til regulering ikke skal avgjøres av
foreldrenes lommebok, men at alle som har et behov for tannregulering skal få det.

Det grønne skiftet
Kommuner og fylker kan spille en sentral rolle i klimaarbeidet og overgangen til det grønne
skiftet, ikke minst innenfor bygg og boligsektoren.
Det finnes mange ting en kommune eller en fylkeskommune kan bidra med i overgangen til
det grønne skiftet, ikke minst innen transport og avfall. Men også innenfor bolig- og
byggsektorene finnes det et potensiale. Bygg står i dag for mer enn en tredel av alle
klimagassutslipp. Økt bruk av tre som byggemateriale er ett enkelt tiltak norske kommuner
raskt kan bruke i arbeidet for reduserte klimautslipp. Trær og skog er et av de viktigste
elementene for å binde karbon og de norske skogene har et årlig nettoopptak av CO2 som
tilsvarer ca. 50 prosent av klimagassutslippene fra andre sektorer i Norge. Ved å benytte tre
som bygningsmateriale viser beregninger at man binder ca. 750 kg CO2 pr m3, mens man
ved å bygge i stål og betong frigjør ca. 1000 kg CO2 pr m3.
Stortingets har gjort vedtak om at Norge skal redusere klimagassutslippene i Norge med
40 % innen 2030, sammenlignet med 1990-nivå. De har også vedtatt at Norge skal være et
lavutslippssamfunn i 2050. Skal vi få til dette må alle gode krefter bidra og følge opp med
konkrete tiltak.
Østfold fylkeskommune har i den anledning vedtatt at alle bygg som oppføres i
fylkeskommens regi skal vurderes oppført i tre. Rakkestad kommune har vedtatt at
oppføring av kommunale bygg skal skje innen bærekraftige rammer og med fornybare
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råstoff. I tillegg vedtok de at bygg i kommunens regi alltid skal vurderes utført i massiv tre
eller reisverk av trematerialer og det skal fremgå av anbudsgrunnlaget.
I en undersøkelse gjennomført sommeren 2015 ovenfor alle landets ordførere og rådmenn
sier for øvrig 45 % at de ikke har tilstrekkelig kunnskap i egen kommune om miljø- og
klimafordelene ved bruk av massiv tre som byggemateriale. 27 % mener de har det. Så
mange som 28 % vet ikke om de har slik kompetanse. I Rakkestad kommune er de i ferd
med å bygge opp slik kompetanse, og vi vet at for at tre som byggemateriale skal få reell
effekt som et nasjonalt klimareduserende tiltak, så må alle norske kommuner bli bedre:
o
o
o

Etterspørre av trekonstruksjoner, for å øke markedsandelen til bruk av tre.
Bestillere, med kunnskap og kompetanse
Støttespillere, for virksomheter som vil ta en risiko.

Akershus Arbeiderparti mener at oppføring av fylkeskommunale og kommunale bygg skal
skje innen bærekraftige rammer og med fornybart råstoff. Bygg i fylkes- og kommunal regi
skal vurderes utført i trebaserte konstruksjoner og løsninger, og det skal framgå av
anbudsgrunnalget.

Lav valgdeltagelse, en demokratisk utfordring
Valgdeltakelsen ved valget 2015 var den laveste siden 2003. Mindre enn 60 % brukte
stemmeretten sin. Deltakelsen varierte fra valgkrets til valgkrets innenfor
kommunegrensene. Der det bor mange innbyggere med minoritetsbakgrunn var
valgdeltagelsen lavere enn ellers.
Uttallige bedriftsbesøk og møter med grasrota i valgkampen 2015 avdekker at:
 Nordiske arbeidsinnvandrere (først og fremst svensker) ikke vet at de får stemmerett
ved kommunevalg når det er meldt adresseendring til Norge senest 30. juni i valgåret.
 Innvandrere fra andre land enn Norden vet ikke at de har stemmerett.
 For mange kjenner ikke til at det er valg.
 For mange vet ikke hvor de kan stemme.
 Folk føler seg utrygge i stemmesituasjonen og vet ikke hvordan de skal stemme.
Arbeiderparti mener at:
 Arbeiderpartiet sentralt må lage en handlingsplan for å øke valgdeltakelsen i 2017 og
2019
 Kommunene må komme med konkrete tiltak for å øke valgdeltakelsen i 2017 og 2019
 Regjeringen må komme med konkrete tiltak for å øke valgdeltakelsen i 2017 og 2019

Frivilligheten trenger forutsigbarhet – Spillpolitikken fortjener klokskap
Vi blir stadig flere som bor i Akershus, og med flere mennesker trenger vi økt tilrettelegging
for aktivitet.
Frivilligheten gir uvurderlige bidrag til gode oppvekstsvilkår, fellesskap, mangfold og
livskvalitet. Gjennom organisasjoner, ildsjeler og anlegg av ulike slag, tilrettelegges det for
naturopplevelser og fysisk aktivitet til folk i alle aldre.
I Akershus finnes det et mangfold av frivillige organisasjoner innen idrett, kultur, natur og
miljøvern, humanitære foreninger og religiøst arbeid. Den høye aktiviteten gjenspeiler seg
også i fordeling av spillemidler. Til små og store anlegg i Akershus ble det fordelt 77 938 000 kroner
2014 og i fjor 101 208 000 kroner. Ingen andre fylker søkte eller fikk bevilget mer.

Tippemidlenes betydning for hva vi får til i fellesskap kan ikke overvurderes. Overskuddet
fordeles med 64 pst. til idrettsformål, 18 pst. til kulturformål og 18 pst. til samfunnsnyttige,
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eller humanitære organisasjoner. Slik finansieres kulturbygg, den kulturelle skolesekken, og
eks.vis bibliotekutvikling, men også Norsk Folkehjelp, Redningsselskapet, Kreftforeningen,
Redd Barna og mye mer. Overskuddet til fordeling i fjor var på 4,5 mrd. kroner. Siden 1948
er 126 mrd. kroner fordelt.
Ordningen med spillemidler og med grasrotandelen er en ubetinget suksess. Samtidig gir
Norsk Tippings enerett mulighet til å føre en ansvarlig og anstendig spillpolitikk, med
personlige spillkort, identitetskontroll, spillgrenser og ingen VIP- og/eller lokkebonuser.
Spillproblemer begrenses, og fordi fellesskapet er eier, kan spill fjernes eller endres over
natta. Dette står i skarp kontrast til kommersielle internasjonale spillselskaper. Mens 60 øre
av hver krone det spilles på gjennom Norsk Tipping går til gode formål i lokalsamfunnene, vil
tilsvarende beløp fra lisensselskapene ha vært 15 øre.
Akershus Ap vil på det sterkeste advare imot regjeringens iver etter å liberalisere
spillpolitikken. Nær sagt alle frivillige organisasjoner har uttrykt tilsvarende motstand.
Istedenfor å slippe til nye og aggressive spillselskaper, bør vi ta hensyn til de om lag 80 000
som har spillproblemer. Regjeringen bør også bidra til å få blokkert for reklame fra utlandet,
når det dreier seg om ulovlige spillselskaper.
Det burde være enkelt å si ja til å videreføre Norsk Tipping, en ansvarlig spillpolitikk og
forutsigbarhet for store deler av norsk frivillighet.

Akershus kunstsenter
Akershus Arbeiderparti vil arbeide aktivt for at Akershus kunstsenter får etablere sitt nye
bygg i Lillestrøm så raskt som mulig.
Skedsmo kommune har lenge arbeidet for at Akershus kunstsenter skal etablere et nytt bygg
i sentrum av Lillestrøm. Tomt er stilt til disposisjon og i budsjettet for 2016 er det lagt inn en
betydelig økning av driftsmidler.
Ett nytt Akershus kunstsenter vil være et svært viktig bidrag i utviklingen av kulturkvartalet
spesielt og Lillestrøm by generelt.
I dette arbeidet er det viktig at Akershus Arbeiderparti og Skedsmo Arbeiderparti arbeider i
samme retning.

Økt innsats mot hat og ekstremisme
Arbeiderpartiets neste partiprogram oppfordres til økt innsats mot hat og ekstremisme i
samfunnet
De siste årene har vi sett en utvikling der hat og ekstremisme har fått økt grobunn og økt
aksept i samfunnet. Utslagene av dette varierer fra ekstreme (som terroraksjonen 22/7) til det
mer hverdagslige (som innholdet i kommentarfeltene). Den såkalte flyktningkrisen har
forsterket både fremveksten og aksept nivået vårt for slike ytringer og handlinger. Utviklingen
er urovekkende og fremstår stadig tydeligere som en av vår tids større samfunnsutfordringer.
Arbeiderpartiet oppfordres til å gå til valg på økt kamp mot hat, intoleranse og ekstremisme i
samfunnet.

Fagerstrand
Nesodden Arbeiderparti har på sitt årsmøte 28. januar 2016 behandlet utbyggingen av
Fagerstand i lys av at en i arealplanen for Fylket ikke regner Fagerstand som et
utbyggingsområde. Dette er vi uenige i, Fagerstrand med sin kystnære beliggenhet vil om
forholdene legges tilrette for det ha en svært sentral beliggenhet i forhold til en rekke byer på
begge sider av fjorden. Det er et flott område, med tilgang til havn, mye natur som skal tas
godt vare på, men som også har hatt og har gode forutsetninger både for grønt lønnsomt
næringsliv og miljøvennelig infrastruktur og bebyggelse. Arbeiderpartiet mener at med god
kommunal planlegging og styring og en masterplan for hele område før en videre utbygging
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finner sted, har Fagerstand forutsetninger for å bli et flott bærekraftig senter på Nesodden
sør, ikke minst med sine muligheter for å utvikle et spennende maritimt miljø.
Vedtak:
Akershus Arbeiderparti støtter Nesodden Arbeiderparti i arbeide med å utvikle Fagerstrand til
et bærekraftig senter for Nesodden sør.

Arbeid til alle er jobb nr. 1
Arbeidsledigheten i Norge er høy og raskt stigende. 127 000 er uten arbeid, det høyeste
antallet på 20 år. Likevel har regjeringen inntatt en passiv holdning der viktige verktøy mot
økende arbeidsledighet ligger urørt i regjeringens verktøyskrin. Politikken mot
arbeidsledighet står på tre hovedpilarer: 1) Ta vare på de som blir ledige, 2) holde hjulene i
gang gjennom mottiltak, og 3) skape nye arbeidsplasser. Regjeringen har sviktet på alle
disse punktene.
Regjeringens manglende handlekraft gjør at folk mister jobben og bedrifter unødig mister sin
viktigste ressurs, de ansattes kompetanse. Utvidelse av permitteringsreglene slik
Arbeiderpartiet, LO, Fellesforbundet og Norsk Industri lenge har krevd, og som NHO nå også
støtter, er langt på overtid. Det bør åpnes for permitteringer opp til 52 uker og bedriftenes
lønnsplikt ved permitteringer må senkes til 5 dager. Det bør også legges til rette for økt bruk
av bedriftsintern opplæring gjennom å justere reglene slik det ble gjort under finanskrisen i
2009.
Innsatsen overfor de som blir ledige må styrkes. Akershus Arbeiderparti er spesielt bekymret
for de mange unge som i dag faller ut av arbeidsmarkedet, og mener tiltakene mot
ungdomsledigheten må styrkes. Det bør opprettes et forsøksprosjekt «Nav Ung» der nye og
mer spesialiserte tiltak overfor arbeidsledige ungdommer utvikles. Arbeidsledige unge uten
fullført videregående bør få anledning til å fullføre videregående under dagpengeperioden.
Nedgangstidene i Norge åpner opp for nye grep innen næringspolitikken som kan bidra til å
skape flere arbeidsplasser. Vi vil støtte opp under omstilling i bedriftene og bidra til det grønne
skiftet gjennom nye arbeidsplasser og ny grønn teknologi. Myndighetene må bidra til utvikling
av ny teknologi, og å skape aktivitet i de delene av næringslivet som sliter. Dette kan f.eks.
gjøres ved å bidra i en overgangsfase til å dekke merkostnader ved bruk av ny teknologi i
fergeanbud, og ved kompetanseoverføring fra leverandørindustrien til andre deler av
næringslivet.
Videreutvikle den norske modellen
Arbeiderpartiet bygger sin politikk på den norske modellen med et omfattende
trepartssamarbeid i arbeidslivet, gode velferdstjenester som sikrer velferd, helse og utdanning
til alle, bygget på inntektene fra et solidarisk spleiselag. Modellen har gitt oss et land som er
blant verdens beste og mest produktive, der en høy andel av befolkningen deltar i arbeidslivet.
En aktiv likestillingspolitikk med ordninger som gjør det både mer attraktivt, men også enklere,
for begge kjønn å være yrkesaktive, har gjort at norske kvinners yrkesdeltakelse er i
verdenstoppen.
Etter regjeringsskiftet i 2013 har vi sett at den norske modellen angripes av de styrende
politikere. Det økonomiske fundamentet for modellen utfordres med rekordhøyt forbruk av
oljepenger for at regjeringen skal innfri sitt viktigste valgløfte med økt skattelette til de som har
mye. Arbeidstakernes rettigheter angripes, og tiltakene mot sosial dumping og
arbeidslivskriminalitet svekkes. Velferdsordninger bygges ned og privatiseres og forskjellene
øker. Trepartssamarbeidet svekkes. Partene i arbeidslivet inviteres ikke inn og lyttes til på
samme måte som tidligere, og maktbalansen mellom arbeidstaker og arbeidsgiver forrykkes
gjennom endringer i lover og forskrifter. Summen av disse endringene plukker ut biter av
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fundamentet i den norske modellen og svekker kompetanse, produktivitet og omstillingsevne
på arbeidsplassene.
Arbeiderpartiet mener den norske modellen må styrkes gjennom tiltak for et bedre arbeidsliv
og bedre samarbeid med partene i arbeidslivet. Vi vil styrke arbeidsmiljøloven og ha mer
effektive grep mot sosial dumping og arbeidslivskriminalitet. AP vil ved første mulighet
reversere den generelle adgangen til midlertidige ansettelser og vurdere tiltak som bygger opp
under faste ansettelser som bemanningsstrategi i bedriftene. Midlertidige ansettelser gir
usikkerhet og mindre muligheter for arbeidstakeren, et mer useriøst arbeidsliv og svekker den
norske modellen som er selve forutsetningen for å omstille oss til et mer klimavennlig og
fremtidsrettet næringsliv. Arbeiderpartiet vil bruke det offentliges innkjøpsmakt til å skape
varige endringer i arbeidslivet. Gjennom krav til lærlinger i offentlige bygge- og
anleggsprosjekter, få ledd i leverandørkjeden og en kritisk holdning til innleie vil vi sette nye
standarder for offentlig innkjøps- og anbudspolitikk. Offentlige anskaffelser har også
definisjonsmakt med betydning for hvordan det øvrige næringslivet opererer og innretter seg.
Arbeiderpartiet mener et nært samarbeid med partene i arbeidslivet er avgjørende for å
motvirke sosial dumping og arbeidslivskriminalitet, og vil forsterke og bygge ut tiltak som
treparts bransjeprogram og regionale verneombud. Fagforeningsfradraget bør økes slik at
incentivene for å være fagorganisert økes.

Et Akershus med plass til alle
Mer enn 60 millioner mennesker er på flukt i verden i dag. Noen få av dem som beveger seg
gjennom Europa, vil ende opp her hos oss i Norge. En stor del av dem som kommer til Norge
har beskyttelsesbehov og skal bli i Norge, sannsynligvis permanent. Å starte helt på nytt, i et
fremmed land, er ikke enkelt for noen. Spesielt vanskelig er det når en ikke kjenner språket,
kulturen og kanskje har med seg traumer etter krigsopplevelser. Disse menneskene har vi et
felles ansvar for å ta vare på, og hjelpe i gang med sine nye liv.
I dag sitter altfor mange for lenge i mottak. Saksbehandlingskapasiteten i UDI må styrkes
betydelig og kartleggingen av menneskers kompetanse, utdanning og behov må starte så raskt
som mulig i mottakene. Det er uakseptabelt at folk får satt livene sine på vent i årevis. Dersom
kommunene selv ønsker å opprette og drive asylmottak, bør de gis anledning til det før UDI
beslutter at mottakene skal driftes av private.
Alle kommuner må bære sin del av ansvaret for å møte dagens flyktningsituasjon. Skal vi klare
det, trengs det politisk vilje. Både lokalpolitisk vilje, og at regjeringen stiller opp for kommunene.
Våre kommuner skal gjøre den største jobben, men det klarer vi ikke alene. Mangel på boliger
er et stort problem. Husbanken må styrkes og virkemidlene bli mer fleksible. Den borgerlige
regjeringen er altfor passive i sin bistand til kommunene. Trange kommunebudsjetter og
mangel på virkemidler er i dag en stor utfordring for våre lokalsamfunn og dermed også for
integreringen.
Språkopplæring, utdanning og arbeid er nøkler til å lykkes med god integrering. I våre
kommuner skal opplæringen starte tidlig og kommunen, partene i arbeidslivet og lokalt
næringsliv bidra til at folk har en jobb å gå til, så raskt som mulig etter at de er bosatt. Enslige
mindreårige asylsøkere er en stor utfordring både å bosette, integrere og å få på plass det
nødvendige støtteapparatet rundt. Enslige mindreårige som skal bosettes etter de har fylt 18
år bør ha rett til å bli bosatt i kommunen de har oppholdt seg i, og staten må kompensere
kommunene 100 % for utgiftene knyttet til omsorgen for disse.
Arbeiderpartiet vil gjøre det vi kan for at integreringen skal lykkes. Vi har alle et ansvar. Derfor
vil vi involvere frivilligheten, idretten, kulturlivet og andre gode krefter for å starte integreringen
så tidlig som mulig, og for å gjøre integreringen meningsfylt og inspirerende.
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Akershus Arbeiderparti mener derfor:

• At kommuneøkonomien bør styrkes betydelig.
• At Husbanken skal tilføres nødvendige midler og at bostøtten og startlånsordningen
utvides. I tillegg bør det bli enklere for kommunene å få støtte til bygging av
utleieboliger.

• At staten kompenserer kommunenes utgifter med bosetting av flyktninger fullt ut.
Tilskuddet til enslige mindreårige asylsøkere tilbakeføres til 100 %.

• At statlig fullfinansiering tilsier at alle kommuner tar ansvar for mennesker med
rettmessig krav på beskyttelse.

• At kommunene bør opprette praksisplasser med integrert språkopplæring i egne
virksomheter.

• I større grad utnytte mulighetene som ligger i introduksjonsprogrammet til å få
mennesker ut i det ordinære arbeidslivet, blant annet gjennom å gi deler av
introduksjonsstøtten som lønnstilskudd.

• Sørge for at de nyankomne flyktningene som tar fagbrev raskt formidles til læreplass.
• Jobbe for tettere samarbeid mellom kommunen og asylmottakene for å gjøre tiden i
mottak mer meningsfylt.

• At kommunene bør tilby bruk av idrettsanlegg, skoler og andre kommunale bygg for
aktiviteter i regi av asylmottakene og samarbeide om dette.

• At kommunene samarbeider med næringsliv, frivillighet og innbyggere for god
bosetting og integrering. Kommunene bør ha strategier for samarbeid med
lokalsamfunnet for å løse disse oppgavene.

• Kommunene omstiller organisasjonsapparat, mål og virkemidler for å hjelpe flest mulig
best mulig, fordi det er en permanent oppgave å hjelpe mennesker på flukt.

• Det skal utvikles en ny bosettingsordning som gjør at flyktninger bosettes langt
raskere i kommunene enn i dag.

Kommunenes inntektssystem
Kommunene er den viktigste grunnsteinen i velferdsstaten. Gjennom inntektssystemet for
kommunene sørger staten for å utjevne store forskjeller i levekår og inntekter. Regjeringen
har foreslått omfattende endringer i inntektssystemet som svekker økonomien til et svært
stort antall kommuner over hele landet. Hensikten er å presse kommunene til
kommunesammenslåing. Arbeiderpartiet avviser denne framgangsmåten.
Flertallet på Stortinget har vedtatt en kommunereform og har bedt alle kommuner om å
utrede muligheten for sammenslåing med en eller flere nabokommuner. Samtidig har
flertallet på Stortinget også sagt at det skal være reell frivillighet for kommunene og at
innbyggernes og kommunenes syn skal respekteres dersom de ikke ønsker sammenslåing.
Akershus Arbeiderparti mener derfor at:
 Regjeringen ikke må gjøre inntektssystemet for kommunene til et virkemiddel i
kommunereformen for å presse fram kommunesammenslåing.
 Endringer i inntektssystemet må bygge på utredninger fra offentlige utvalg som er
bredt sammensatt og med medlemmer fra kompetente fagmiljøer. Forslagene må
være gjenstand for en grundig høring slik at faglige og samfunnsmessige
konsekvenser av endringene er gjenstand for offentlig debatt før stortinget fatter
beslutninger.
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Kommunereformen må bygge på reell frivillighet og fakta – ikke på økonomiske
trusler og usikkerhet som forslag til nytt inntektssystem skaper. Tvangssammenslåing
av kommuner kan ikke godtas.

Forbud mot kasting av mat
Store deler av verdens dyrebare mat ender som søppel. Kastingen skjer på mange
forskjellige nivåer og har vidtrekkende konsekvenser både for det globale klimaet, for
lokalsamfunnene og den enkelte forbrukers lommebok. Kasting av mat defineres som regel
som den maten som kastes selv om den er spiselig for mennesker. Det kan være rester fra
middagsbordet eller den siste skvetten med yoghurt som man ikke får ut av kartongen.
Vi kaster også mange tonn mat i året fordi vi kjøper for mye og ganske enkelt ikke rekker å
spise det før maten blir for gammel. Biprodukter fra matproduksjonen, som ikke er egnet til
menneskeføde, kan også utnyttes mer optimalt, slik at det f.eks. kan ende som biogass i
busser og andre transportmidler.
Nordisk Ministerråd har publisert veiledningen "Kast mindre mat" med praktiske tips om
hvordan storhusholdninger som hotellkjeder, familierestauranter, ulike typer kantiner, m.m.
kan forebygge og redusere matsvinn. Målet er at alle som jobber innenfor bransjen, skal
kunne bruke veiledningen til å finne inspirasjon til eget arbeid for å redusere matsvinn.
Mer enn 70 % av matavfallet i Norge foregår hjemme hos forbrukerne. Unge voksne (19–26
år) og unge familier (26–39 år) er de største synderne. Matavfallet øker i takt med folks
økende inntjening. Jo færre i husstanden, desto mer matavfall viser en dansk analyse.
Stadig flere bor alene og etterlyser mindre pakker av særlig kjøtt, grønnsaker og pålegg.
Akershus Arbeiderparti støtter om forbud mot kasting av mat. Utredning og organisering av
et slikt forbud skjer i samarbeid med matvareprodusenter og dagligvarebransjen.

Saudi-Arabias fengsling og pisking av Raif Badawi med flere
Saudi-Arabia som stat har i mer enn 2 år holdt fengslet og pisket bloggeren Raif Badawi og
12 andre demokratiforkjempere for deres moderate ytring for ønske om ytringsfrihet og
demokrati i Saudi-Arabia. Flere demokratiforkjempere har fått dødsdommer. Amnesty
internasjonal sine ukentlige protestaksjoner foran dette landets ambassader i veldig mange
land, bl. a. i Norge, er godt kjent blant mange. Fra ukentlige aksjoner endres det nå i 2016 til
månedlige aksjoner, dvs hver første fredag i måneden kl 09.00 – 09.30 foran den SaudiArabiske ambassaden i Oslo. Flere politiske partier har vært representert i disse aksjonene,
bl.a. AUF, men ikke Arbeiderpartiet.
Akershus Arbeiderparti anmoder sterkt AP sentralt til å engasjere partiet sterkere i denne
saken. Norske myndigheter må påvirkes til sterkere signaler overfor Saudi-Arabia om brudd
på menneskerettighetene, samt å stoppe Norges våpeneksport til landet.

Akershus Arbeiderparti sier nei til torvuttak fra Jødahlsmåsan og andre steder i
Ullensaker.
Ved utgraving av Jødahlsmåsan vil det dannes 290.000 tonn CO2, som slippes ut i naturen.
Det er det samme som det årlige utslippet fra 150.000 fossildrevne biler.
Jødahlsmåsan ligger i kommunene Nes og Ullensaker. Begge kommunene har satt seg som
mål at CO2-utslippet skal halveres i perioden 1991 – 2030.
Myrer lagrer ikke bare karbon, men de virker også som gigantiske svamper som lagrer vann
ved snøsmelting og ekstraordinært mye nedbør. Dette reduserer faren for flom.
Det er over observert 150 fuglearter. Dette kan bli sterkt påvirket og ødelagt. Det er i så
tilfelle brudd på Naturmangfoldloven § 49. Utgravingen har startet, og det er allerede gjort
skade på området. Arbeidet må derfor stanses omgående og skaden rettes opp.
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Sterkt behov for flere sykehusplasser til befolkningen i Follo
Kapasiteten på sykehusplasser i Follo er i dag sprengt. Det må allerede nå startes en
utredning av framtidige sykehusplasser i Follo.
Befolkningen i Follo vil øke dramatisk de nærmeste årene. Kommunene trenger å planlegge
langsiktig og det er viktig å ha forutsigbarhet i forhold til kapasitet på tjenestetilbud og hvilket
sykehus Follos innbyggere skal tilhøre.

En aktiv næringspolitikk gjennom satsning på næringer med globale
muligheter
Arbeiderpartiet har stolte tradisjoner for å føre en aktiv næringspolitikk og med de endringen
som skjer i industrien, olje og gass sektoren og ikke minst pga økt digitalisering av næringsliv
og samfunnet. Derfor må Arbeiderpartiet utvikle og føre en nyskapende og aktiv
næringspolitikk gjennom å satse innenfor næringer med globale muligheter.
Akershus Arbeiderparti vil derfor ha en tydelig ambisjonen innenfor følgende næringer.
- Oppdrettsnæringen med fokus på bærekraftig økning av produksjonen ved å ta i bruk nye
løsninger til havs. Potensialet er en femdobling av produksjonen, men den må skje
bærekraftig og gjennom bruk av ny teknologi og satsning sammen med aktørene. Verden
trenger mer mat og Norge kan spille en nøkkelrolle både i produksjon men også i
teknologiutvikling.
- Utvikle Norges rolle som energinasjon gjennom å satse bredere på fornybare energiformer
som vind og bio i tillegg til å få mer ut av eksisterende vannkraftproduksjon.
- Satse på Havromsteknologi (fellesbegrep for all virksomhet fra havbunn til overflate
inkludert alle type ressurser) gjennom et bredt industrisamarbeid og bygging av Ocean
Space Center i Trondheim
- Utvikle bioteknologien i Norge gjennom satsning på infrastruktur ved å bygge Life Science
bygget i tilknytning til Universitetet i Oslo. I tillegg utvikle bioindustrien og løsninger
innenfor helse i Norge med spesielt fokus på de dyktige miljøet vi har i Oslo og Akershus.
- Satse aktivt på IKT industrien i Norge spesielt miljøene i Oslo og Akershus
- Arbeiderpartiet må løfte frem og satse på at kompetansen og teknologien utviklet i olje og
gass næringen blir brukt i nye næringer og prosjekter innenfor samferdsel, fornybar,
havbruk og helse.

- Vi må gjennom aktivt eierskap og bruk av kompetent "smart" statslige kapital vurdere å
bruke Kongsbergmodellen (staten er en langsiktig deleier som sikrer forutsigbarhet) for å
sikre ankerkapital som gir industriutvikling fra Norge.

Trådløst internett på alle eldresenter
Det norske samfunnet er i høy grad digitalisert, noe som viser til viktigheten av at
innbyggerne behersker den digitale hverdagen. Offentlige tjenester, banktjenester,
kommunikasjon med venner og familie m.m. foregår i dag via internett.
Ifølge seniorportalen.no er det 200.000 som er ikke-brukere og eldre utgjør brorparten av
disse sammen med innvandrere og fattige. Det å ha digitale ferdigheter er knytte til
demokratiske grunnprinsipper om grunnleggende samfunnsdeltakelse som det å holde seg
orientert, kunne påvirke egen livssituasjon og delta i samfunnslivet.
Akershus Arbeiderparti foreslår at det skal være full trådløs dekning på alle eksisterende
eldresentre o.l. I nye bygg skal dette være i kravsspekifikasjonen.
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Samferdsel
Hovedstadsområdet får de neste årene mange nye innbyggere. Det stiller krav til et utbygd
og attraktivt kollektivsystem i hele fylket. Transportsystemet må ha kapasitet for å håndtere
næringstrafikk effektivt. Økt privatbilisme vil føre til mer kø, mindre framkommelighet og økt
utslipp av klimagasser. For dem som bor nær store veger er luftkvalitet viktig for et godt liv.
Derfor må veksten tas med økt bruk av kollektivtrafikk sammen med sykkel og gange.
Gjennom det politiske forliket Oslopakke 3 har Oslo og Akershus sammen prioritert hvilke
store veg- og baneinvesteringer som skal foretas framover. Dette vil også danne grunnlaget
for ny NTP 2018-2029 som skal vedtas våren 2017.
Oslopakke 3 er en politisk avtale om omfang og bruk av bompenger. Akershus Arbeiderparti
vil videreføre bruk av bompenger, og ønsker en dreining mot tidsdifferensierte takster og
miljøavgifter. Klarer vi å spre rushtiden jevnere utover, vil færre måtte stå i kø og reiser med
buss, tog og båt vil bli mer behagelig og effektiv. De kjøretøyene som forurenser mest, skal
betale mest. Dette gjelder både for lokal forurensing, og utslipp av CO2. Akershus
Arbeiderparti vil arbeide for at andelen av Oslopakke 3 – investeringene som går til
kollektivtrafikk økes til 70 %.
Banefylket
Akershus er et viktig jernbanefylke. Hovedbanen, Gardermobanen, Gjøvikbanen,
Kongsvingerbanen, Spikkestadbanen, Asker- og Drammensbanen, Østfoldbanen, og nye
Follobanen er viktige banestrekninger for innbyggerne i Oslo og Akershus.
Akershus Arbeiderparti ønsker et jernbaneprogram for hele fylket som synliggjør behovet for
strekningsvise oppgraderinger, nye stasjoner, krysningsspor og flere avganger.
For at flere kan pendle med toget må det satses på bruk av matebusser og langt flere
innfartsparkeringsplasser ved stasjonene. Busstrafikken må i større grad enn i dag mate til
viktige kollektivknutepunkt og bidra til overgang til skinnegående trafikk.
Akershus vil i framtiden bli et stort t-banefylke. Gjenåpningen av Kolsåsbanen viser
attraktiviteten for skinnegående tilbud. Østeråsbanen inngår i dag i et stort banesystem.
Bygging av Fornebubane til Majorstua, og Furusetbanen forlenget som en Romeriksbane
forlenget fra Ellingsrud via A-hus til Lillestrøm/Kjeller skal prioriteres og bygging skal starte
så raskt som mulig. Staten må bidra med 70 prosent av byggekostnadene, og penger til
planlegging. Det må startes utredning av forlengelse av Kolsåsbanen til Bærums Verk over
Rykkinn.
Akershus Arbeiderparti vil også ha ny t-banetunnel i Oslo. Med ny tunnel kan tilbudet for hele
regionen gjøres attraktivt med hyppige avganger og lange tog.
Vegfylket
Store stamvegsystem går gjennom Akershus. Det er gjennomført store investeringer mot
Gardermoen og Moss de siste årene, men fortsatt gjenstår E18 vestover. Akershus
Arbeiderparti vil bygge ny E18 vestover med bruk av midler fra Oslopakke 3, egne bomsnitt
vestover og penger fra staten. Ny E18 vil bidra til god sentrumsutvikling for Sandvika og
Asker sentrum. I tillegg vil kollektivtrafikk prioriteres, og lokalvegsystemet i Asker og Bærum
oppgraderes. Målet med ny E18 er å sikre fremkommelighet for næringstrafikk, busser og
syklister, og at den totale bilbruken ikke skal øke. E18 fra Østfold grense til Vinterbro må
utredes og finansieres slik at lokalvegene i Ås og Ski ikke får økt trafikk og bompenger. E16
fra Sandvika er startet opp og er finansiert gjennom Oslopakke 3. Akershus Arbeiderparti
ønsker at E16 bygges ferdig gjennom Nes og Sør-Odal.
Rv4, og særlig sentrumsutviklingen i Nittedal, må få økt prioritet i de kommende
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transportplaner. Akershus har mange fylkesveger som trenger utbedringer. Akershus
Arbeiderparti vil prioritere fv156 og adkomsten til Nesodden, fv152 i Follo og vegløsning for
Ski sentrum, samt fv. 169 i Gansdalen med fokus på trafikksikkerhet. Videre må fv33
gjennom Feiring prioriteres fordi vegen i dag er rasutsatt. Det må arbeides for å finne en
finansieringsordning av fylkesvei 33 som ikke straffer lokalbefolkningen i Feiring.
Fv120 utenom Skedsmokorset er en sentral lenke for å binde Romerike mer sammen. For å
kunne gjøre Lillestrøm by til et kraftsenter i regionsutviklingen må
trafikkavviklingssituasjonen inn til og i Lillestrøm knytte til 120 utbedres.
Akershus AP vil aktivt arbeide for en rask oppstart av Glommakryssing som tar hensyn til
Fetsund sentrum, lensene og boligområdene på en mest mulig skånsom måte. Det må
utredes mulighetene for en avlastningsvei fra E6 mellom Dal til Råholt.
Firefeltsveien på RV 22 Fetsund -Lillestrøm ender opp i en rundkjøring. Akershus
Arbeiderparti mener det må etableres en sømløs overgang fra RV 159 fra Fetveien til
Rælingstunellen.
Oslofjordtunnellen bør utvides med nytt tunnelløp. Til dette må eksisterende
bompengeinnkreving benyttes. På lang sikt ønsker Akershus Arbeiderparti at det utredes bro
over Oslofjorden.
I forbindelse med det videre arbeidet med Oslofjordforbindelse må samtidig ny Røykenvei
utredes.
Akershus Arbeiderparti mener det må vurderes å innføre lysreguleringer av påkjøringene til
de store stamvegene i fylket.
Akershus Arbeiderparti er positive til oppstart av utredning om ny ring 4 rundt Oslo.
Bussfylket
Buss må være et effektivt og behagelig alternativ til bilen, og må være rask rimelig, presis,
tilgjengelig, og ha de nødvendige holdeplassene for de reisende. Det er avgjørende å
beholde gode busstilbud, medregnet direkte- og ekspressbusser, i påvente av at de store
baneinvesteringene kommer på plass og kan ta unna den økte trafikken. Det må også
etableres langt flere innfartsparkeringer for videre reise med buss.
Sykkelfylket
Akershus Arbeiderparti vil videreføre satsningen på trygge skoleveier i alle kommuner. Det
store etterslepet må innhentes, og har de kommende årene særlig prioritet. Det må legges til
rette for attraktive gang- og sykkelløsninger i tettstedene, og sammenhengende gang- og
sykkelvegnett på tvers av kommunegrenser, slik at flere kan sykle til jobb. Akershus
Arbeiderparti vil at nye vegprosjekt planlegges med egne sykkelbaner for transportsyklister.
Det forutsetter tryggere sykkelveier og flere låsbare sykkelparkeringer ved stasjonene.
Flere enn i dag kan sykle til tog- eller busstasjoner for så å reise videre til jobb. Skal dette bli
attraktivt og sikkert, må det i langt større grad legges til rette for og bygges sykkelparkering
og sykkelhotell.
Båtfylket
Bruk av fjorden som transportåre har stort potensiale i Akershus. Akershus Arbeiderparti vil
styrke Nesoddsambandet med flere avganger i helgene og halvtimesavganger på hverdager
og på dagtid lørdager. Vollenbåten, Fornebu- og Lysaker-båten må sikres helårsdrift. Det må
løpende vurderes flere båtruter. For miljøvennlig båtdrift på fjorden med arbeidet med nye e-
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og gassferger videreføres. Akershus Arbeiderparti vil jobbe for et pilotprosjekt med el-ferger
på strekningen Hurum, Fagerstrand, Nesoddtangen og Oslo.
Kollektivtrafikk for alle
Gode kollektivvaner læres tidlig. En viktig investering er satsningen på billige reiseordninger
for unge. Akershus Arbeiderparti vil holde prisene på periodebilletter for ungdom, studenter
og lærlinger lave. Grensen for hvor lenge man kan kjøpe barnebillett vil vi øke fra 16 til 18 år.
Det er viktig at alle har mulighet til å reise kollektivt. Derfor må arbeidet med universell
utforming videreføres slik at alle terminaler fyller krav til ramper og ledelinjer.
Akershus Arbeiderparti ønsker økt bruk av bestillertransport for de som i deler av fylket
trenger skysstilbud og kan planlegge bestilling. Akershus Arbeiderparti mener at komfort for
de reisende og arbeidsforholdene for de ansatte i kollektivtrafikken, skal vektlegges i
kommende anbud.
Akershus Arbeiderparti vil løpende vurdere takst- og sonestrukturen for hele fylket, slik at
sonene blir rettferdige og naturlige, og som stimulerer til økt bruk av kollektivtransport.
Målsettingen skal være et felles billettsystem for Østlandet.
Akershus Arbeiderparti er mot salg av Flytoget og vil arbeide for å hindre at persontrafikken
på jernbanen settes ut på anbud.

Asyl- og innvandringspolitikk
Norge skal følge opp et humant verdigrunnlag, våre internasjonale forpliktelser, og gi
beskyttelse til mennesker som flykter fra krig og forfølgelse. Vi skal møte mennesker som
kommer til Norge med respekt og medmenneskelighet.
Permanent oppholdstillatelse
Arbeiderpartiet mener det skal stilles realistiske krav til mennesker som søker om
oppholdstillatelse i Norge. Kravene skal ikke skape større usikkerhet. Usikkerhet hemmer
integrering.
Akershus Arbeiderparti:
- Er kritisk til krav om selvforsørgelse

- Sier nei til å heve kreve kravet for botid fra tre til fem år.
Familiegjenforening
Akershus Arbeiderparti er kritisk til strengere krav til familiegjenforening, da det kan svekke
integreringen. Akershus Arbeiderparti vil derfor si nei til strengere vilkår for
familiegjenforening.
Midlertidighet
Midlertidig oppholdstillatelse gir et dårlig utgangspunkt for god integrering. Midlertidighet vil
minske insitamentet for språkopplæring og full integrering i samfunnet. Akershus
Arbeiderparti er motstander av økt bruk av midlertidig opphold for enslige mindreårige
asylsøkere og voksne.
Rettsikkerhet.
Arbeiderpartiet mener mennesker uten beskyttelsesbehov skal raskest mulig returneres fra
Norge. Vi mener likevel at det er viktig å ivareta rettsikkerheten til asylsøkere. Akershus
Arbeiderparti vil derfor videreføre dagens ordning.
Bevis og risikokrav
Dagens praksis for bevis- og risikokrav er i tråd med anbefalingene UNHCR. Akershus
Arbeiderparti mener dagens praksis er tilstrekkelig, og vil følge UNHCRs anbefalinger.
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Grensekontroll
Akershus Arbeiderparti vil gå imot forslag om generell bruk av visumplikt eller generell
overføring av vedtakskompetanse til politi ved grensen, men vil vurdere andre tiltak som i
ekstraordinære situasjoner skal sikre kontroll ved grensen.
Enslige mindreårige asylsøkere
Saksbehandlingen for enslige mindreårige må prioriteres, slik at minst mulig av barndommen
tilbringes på mottak. Samtidig må enslige mindreårige plasseres på egne asylmottak for barn
under 18 år, alternativt i egne avdelinger på ordinære mottak. Siden 2013 har 781 barn
forsvunnet fra norske mottak. 178 av disse er enslige mindreårige asylsøkere. Fra Kripos er
det rapportert at de kjenner til kjente seksualforbrytere og mennesker tilknyttet
menneskehandel som har oppholdt seg i nærheten av asylmottak. Akershus Arbeiderparti
mener at samarbeidet mellom mottak, UDI, politiet og barnevernet må bli bedre for å sikre de
enslige mindreåriges trygghet og sikkerhet.
Akershus Arbeiderparti:
- Vil at enslige mindreårige må bosettes i egne avdelinger eller egne mottak i påvente av
søknadsbehandling.

- Vil at barnevernet skal ha ansvar for tilsynet med oppfølgingen av enslige mindreårige
asylsøkere mellom 15 og 18 år.
- Vil at enslige mindreårige må ha rett til helsehjelp utover akutt helsehjelp og deres
psykiske helsetilbud må bedres.
- Vil at samarbeidet og rapporteringsplikten mellom politiet, barnevernet, UDI og mottakene
må bedres.
- Mener at barns beste får økt fokus i behandlingen av asylbarna, slik at de i større grad får
rett til tjenester som barnehage, utdanning og helsetjenester, for å sikre en bedre
oppvekst.

Heldagsskole
Arbeiderpartiet har som ambisjon at norsk skole skal være i verdenstoppen. Partiet vil
fortsette arbeidet med å styrke kvaliteten i fellesskolen slik at flere elever lærer mer, fullfører
og består. I årene fremover vil Arbeiderpartiet gradvis bidra til å bygge en mer helhetlig
skoledag rundt elevene. I dag er det store forskjeller på pris, kvalitet og hvem som har
mulighet å delta i skolefritidsordningen.
Skole, SFO og kulturskole kan få en enda bedre samhandling og en enda bedre bruk av de
ansattes ressurser. Akershus Arbeiderparti ønsker en nær og varm skole med ikke flere enn
22 elever per klasse i grunnskolen der elever kan være trygge, frie for mobbing og
ekskludering. Vi vil ha en skole der lærerne har tid til å se den enkelte elev.
Akershus Arbeiderparti ønsker en skole der elevene får de aller beste grunnleggende ferdighetene skolefaglig, kulturelt og at de får sunne sjeler i sunne legemer. Både forskning og
erfaring viser at de tre tingene henger sammen.
Lærerne må få bruke tiden sin til å følge opp elever og lage god undervisning. Kommune og
fylkeskommunen må være en ansvarlig skoleeier og legge forholdene til rette for god
undervisning og gode arbeidsforhold i skolen.
I forbindelse med programarbeidet for 2017-2021 bes Arbeiderpartiet vurdere heldagsskole /
utvidet skoledag. Akershus Arbeiderparti mener dette vil svare på forventningene om en reell
innføring av en gratis heldagsskole for alle.
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Funksjonshemmede i arbeid
For Arbeiderpartiet har arbeid til alle alltid vært jobb nummer 1. I tillegg til at
arbeidsledigheten har økt den siste tiden, er sysselsettingen blant mennesker med nedsatt
funksjonsevne svært lav, og ligger på rundt 45 %. Ofte er det mangel på arbeidserfaring som
er det største hinderet for å få seg jobb. Akershus Arbeiderparti mener at dette er svært
bekymringsfullt. Vi mener derfor at arbeidsmarkedet må bedre tilrettelegges for mennesker
med nedsatt funksjonsevne. Videre mener Akershus Arbeiderparti at høyere utdanning er en
del av løsningen, ettersom statistikken viser at sysselsettingsgraden for funksjonshemmede
øker 50 % med høyere utdanning.
Akershus Arbeiderparti mener:

- At flere med nedsatt funksjonsevne som er mottakere av AAP (arbeidsavklaringspenger)
kan få utdanning som arbeidsrettet tiltak.
- At det skal utarbeides en sysselsettingsplan for at flere mennesker med nedsatt
funksjonsevne ut i arbeid.
- det må legges bedre til rette for at alle mennesker med nedsatt funksjonsevne har
mulighet å studere.

Psykisk helse blant studenter må forbedres
Studentenes helse- og trivselsundersøkelse (SHoT) er Norges største undersøkelse om
studentenes fysiske og psykiske helse, og trivsel. Den ble sist gang gjennomført i 2014 og
omfatter cirka 13 000 studenter.
Resultatene fra undersøkelsen i 2014 viser at hver femte student sliter med alvorlige
psykiske symptomer. Det betyr at forekomsten er dobbelt så høy blant studenter som i
normalbefolkningen i samme aldersgruppe. Mange studenter føler seg ensomme. SHoTundersøkelsen viser også at det er en klar sammenheng mellom dårlig livskvalitet og lav
studiemestring.
Akershus Arbeiderparti mener at disse tallene må tas på alvor. Det er viktig å sette i gang
forebyggende tiltak, samt å ha et godt behandlingstilbud for studentene som sliter. Akershus
Arbeiderparti ønsker derfor at det skal øremerkes midler til dette formålet til
studentsamskipnadene og utdanningsinstitusjonene.
Akershus Arbeiderparti vil:

• at det øremerkes statlige midler til dette hos studentsamskipnadene og
utdanningsinstitusjonene.

• at det skal tilrettelegges for at alle studentsamskipnader kan tilby et psykisk helsetilbud.

En ny europeisk flyktningpolitikk
Europa står foran en av sine største utfordringer noen sinne med den store strømmen av
flyktninger som kommer via Middelhavet til Italia og via Tyrkia til Hellas for så å dra videre inn
på kontinentet. Folk flykter fra land revet i stykker av krig, undertrykkelse, fattigdom,
forfølgelse og religiøs ekstremisme. Disse menneskene kommer nå til oss for hjelp. Dette
skaper problemer i Europa, men fremfor alt er det en krise for disse menneskene, de aller
fleste av dem kvinner og barn, som søker fred, stabilitet og et nytt liv.
Dagens system gir ikke en rettferdig fordeling av byrden, dette må endres. Vi må lage et nytt
system, men dette systemet må ikke være som mange foreslår å mure oss selv inne. Vi må
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ha et nytt system hvor flyktninger blir fordelt utifra landenes befolkning og økonomi. På
denne måten vil det være de landene som har ressurser til å tilby en god integrering som tar
imot flest flyktninger. EU har så langt fordelt 160 000 flyktninger på denne måten, men det er
ikke nok. Det trengs et permanent system for fordeling av flyktninger. Vi støtter derfor et
permanent system for fordeling av flyktninger. Hvor en asylsøknad i et EU-land og/eller
Dublin-land er en søknad til alle og hvor flyktningene blir rettferdig fordelt slik at intet land blir
overveldet. Norske myndigheter burde presse EU på og få til dette, og melde seg frivillig til å
ta sin del.
Det må også opprettes et nytt system for å håndtere situasjonen på grensene. Ikke minst er
å sikkre grensene en stor utfordring for de landene som ligger i ytterkanten av Europa.
Situasjonen har også begynt å slite på Schengen-samarbeidet. For å hjelpe landene på
Europas yttergrense og hindre Schengen-samarbeidet fra å bryte sammen er det viktig å
finne en felles løsning. Intet land kan klare denne utfordringen alene vi må løse utfordringen
i fellesskap. Ved at vi sammen tar ansvar for de ytre grensene kan vi få kontroll og få til en
ordentlig prosess for å gi de menneskene som desperat trenger vår hjelp den hjelpen de
fortjener. At alle Schengen-landene tar ansvar, stiller med personell og deler de økonomiske
kostnadene er den eneste muligheten for å få en god og konstruktiv løsning.
Akershus Arbeiderparti mener at:
• Det må bli opprettet et permanent og rettferdig system for fordeling av flyktninger
mellom EU/Dublin-landene, og at Norge skal ta sin del.
•

At Schengen-landene sammen tar ansvaret og finner en felles løsning for å få kontroll
ved yttergrensene.

Privatisering
For Arbeiderpartiet er det viktig å sikre god velferd til alle. Vi mener det er et grunnleggende
prinsipp at offentlige ressurser skal komme befolkningen til gode. Derfor mener vi at
velferdstjenester i hovedsak skal drives av det offentlige, som har kvalitet som hovedmål,
ikke profitt.
Ute i kommunene har Arbeiderpartiet et stort ansvar for å sikre velferdstjenestene i offentlig
regi. Det er viktig at Arbeiderpartiet lokalt har oversikt over når anbudskontraktene går ut for
å kunne vurdere kommunal overtakelse. Der viktig å planlegge i god tid for politisk og
økonomisk overdragelse, og i prosess med de ansattes organisasjoner. Det er også viktig i
kommunene at man hele tiden har et fokus på at tjenestene skal være i offentlig regi, og at
man jobber politisk opp mot privatiseringsspørsmålet.
På nasjonalt plan må Arbeiderpartiet være tydelig på vår motstand mot privatisering. Vi må
være den største forsvareren av velferdsstaten.
Det er mange områder hvor det er private aktører. Barnehager, barnevern, skoler,
asylmottak og eldreomsorg har alle ulik innslag av privat drift. Akershus Arbeiderparti mener
det skal stilles strengere krav til utbytte, og ha sterkere kontroll med selskapsorganiseringen.
Akershus Arbeiderparti er opptatt av at de ansatte både i private og offentlige virksomhet må
sikres gode arbeidsrettigheter og tariffavtaler.

Politisk fravær
I dag er det kun på videregående skole man har rett til å stryke inntil 10 dager fravær på
vitnemålet grunnet politisk fravær. Akershus Arbeiderparti mener det er urettferdig overfor
ungdom som engasjerer seg i tidlig alder. De fleste politiske ungdomsorganisasjoner har
medlemmer helt nede i 13-årsalderen, og da har man nettopp startet på ungdomsskolen. At
disse elevene ikke skal kunne benytte seg av muligheten til å fjerne 10 dager fravær,
hemmer deltakelsen deres i politikken. Dette ser vi på som uheldig, da det ikke skal gå
utover elevens vitnemål om man velger å engasjere seg. Derfor ønsker Akershus
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Arbeiderparti at ungdomsskoleelever skal få mulighet til å fjerne inntil 10 dager politisk fravær
på lik linje som man får på videregående nivå.
Akershus Arbeiderparti mener:
 at ungdomsskoleelever skal få rett til å fjerne inntil 10 dager politisk fravær
 at den absolutte fraværsgrensen på 10 % fjernes.

Akademisk frihet i forskningen
Prinsippet om akademisk frihet ved norske universitet og høyskoler ble lovfestet i 2008.
Akademisk frihet betoner tankefrihet og ytringsfrihet som grunnlag for søking etter sann
kunnskap og forståelse. Det innebærer at man kan stille spørsmål, velge materiale og
metode for å finne svar og til slutt offentliggjøre hypoteser, resonnementer og resultater.
Instituttsektoren må i stor grad finansiere sin virksomhet gjennom oppdragsforskning og det
er stigende krav til at universitetene må konkurrere om forskningsmidler på åpne
konkurransearenaer.
Akershus Arbeiderparti er opptatt av at forskningsinstitusjoner finansieres og drives slik at
den akademisk frihet har gode vilkår.
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Følgende valg ble gjort av årsmøtet:
Valg av styre:
Leder
Nestleder
Leder av kvinnenettverket
Studieleder
Styremedlemmer

Varamedlemmer

Sverre Myrli, Skedsmo
Nina Sandberg, Nesodden
Tonje Brenna, Ullensaker
Jens Petter Hagen, Skedsmo
Halvard Ingebrigtsen, Lørenskog
Hanne Opdan, Ski
Ivar H. Kristensen, Asker (ny)
Annette Mjåvatn, Vestby
Magnus Bengtsson, AUF/Ullensaker (ny)
Jannicke Veum-Søhoel, Bærum
Kine Asper, Aurskog-Høland
1. Jørn Fraurud, Eidsvoll
2. Elin L’Estrange, Ullensaker
3. Kjell Maartmann-Moe, Bærum (ny)
4. Rita Hirsum Lystad, Frogn (ny)

Valg av landsstyrerepresentanter:
Sverre Myrli, med vara Halvard Ingebrigtsen
Nina Sandberg, med vara Tonje Brenna
Valg av kontrollkomite:
Leder
Sverre Bugge, Lørenskog
Medlemmer
Marit Bjørlo, Vestby
Siri Baastad, Asker
Varamedlemmer

1. Daniel Walter, Bærum
2. Fatima Haugstveit, Oppegård
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Representantskapet
Alle kommunepartiene er representert i representantskapet med ett til fire
medlemmer, avhengig av kommunepartiets medlemstall. AUF er representert med ni
medlemmer. I tillegg har styrets medlemmer stemmerett i representantskapet.
Det ble avholdt 2 møter i representantskapet i 2016, i tillegg til et felles møte med
fylkestingsgruppa. Følgende saker har blitt behandlet:
Oppnevning av nominasjonskomite for stortingsvalget 2017
Flyktningsituasjonen
Regionreformen
Kommunereformen
Behandling av landsmøteforslag
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Styret og arbeidsutvalget
Styret har bestått av følgende medlemmer:
Sverre Myrli, leder
Nina Sandberg, nestleder
Tonje Brenna, leder for kvinnenettverket
Jens Petter Hagen, studieleder
Styremedlemmer:
Hoda Imad, AUF
Halvard Ingebrigtsen
Hanne Opdan
Ivar H. Kristensen
Annette Mjåvatn
Magnus Bengtsson
Jannicke Veum-Søhoel
Kine Asper
Varamedlemmer:
Jørn Fraurud
Elin L’Estrange
Kjell Maartmann-Moe
Rita Hirsum Lystad
Stortingsrepresentantene, distriktssekretær i LO Oslo Akershus, fylkessekretær i
AUF i Akershus og ansatte på partikontoret tiltrer styret.
Arbeidsutvalget
Arbeidsutvalget har bestått av Sverre Myrli, Nina Sandberg, Tonje Brenna, Jens
Petter Hagen og Hoda Imad.
Styret
Styret gjennomførte 10 møter i 2016. Ett møte var fellesmøte med ordførere,
gruppeledere og fylkestingsgruppa. På dette møtet deltok også fylkesordfører i
Østfold, Ole Haabeth, fylkesordfører i Buskerud, Roger Ryberg, og gruppeleder og
leder av Oslo Arbeiderparti, Frode Jacobsen. Ett møte var felles styremøte med
Østfold Arbeiderparti og Buskerud Arbeiderparti. Begge disse møtene hadde
regionreform som hovedtema.
Styret behandlet 57 saker. De viktigste sakene styret behandlet er:
Nominasjonskomite og nominasjonsprosess
Valgkamp 2017
Opprettelse av samarbeidskomite mellom LO og Arbeiderpartiet
Oppnevning av styringsgrupper for politiske nettverk
Reforhandling av Oslopakke 3
Kommunereform og regionreform
Vestre Viken Helseforetak – Bærum sykehus
Skolering- og studieplan 2016
Prosjekt «Vestre Viken».
Studietur til Berlin
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Styret og fylkestingsgruppa gjennomførte 31. august til 3. september studietur til
Berlin. Totalt 29 personer deltok. Delegasjonen fra Akershus Arbeiderparti hadde
møter med den norske ambassaden, vårt tyske søsterparti SPD og med
forbundsdagsrepresentant Franz Thönnes. På programmet stod tysk-norske forhold,
erfaringsutveksling om valgkamp, flyktningkrisen og andre aktuelle politiske saker.
Det faglige og sosiale utbyttet fra turen var bra.
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Medlemsutvikling
Akershus Arbeiderparti har pr. 31. desember 2016 4201 partimedlemmer, og er med
det Arbeiderpartiets tredje største fylkesparti. AUF i Akershus har gjennom mange år
hatt et meget godt medlemstall og har i 2016 1538 medlemmer. Til sammen har
Akershus Arbeiderparti 5739 medlemmer.
Akershus Arbeiderparti har 13 æresmedlemmer.
Nye medlemmer
Fylkespartiet fikk 282 nye medlemmer i 2016. Av disse har 232 betalt kontingent.
Dette er færre enn i 2015.
Fylkespartiet har sammen med kommunepartiene en viktig oppgave med å få med
nye medlemmer i arbeidet i partiet. Det gjelder både å skape politiske arenaer og
muligheter, men også sosiale arenaer som tar imot disse og andre medlemmer på en
god måte.
Medlemstall (inkl. AUF):
2007
Akershus direkte
1
AUF direkte
33
Asker
271
Aurskog-Høland
264
Bærum
538
Eidsvoll
215
Enebakk
93
Fet
178
Frogn
103
Gjerdrum
116
Hurdal
86
Lørenskog
338
Nannestad
124
Nes
260
Nesodden
150
Nittedal
151
Oppegård
167
Rælingen
197
Skedsmo
480
Ski
360
Sørum
171
Ullensaker
378
Vestby
129
Ås
138
Akershus Ap
3890
AUF i Akershus
1051
Totalt
4941

2008
2
83
296
247
582
232
83
166
98
98
82
347
117
246
167
124
173
158
490
424
163
271
126
140
3725
1190
4915

2009
3
49
308
280
616
246
79
160
102
95
79
349
115
262
176
124
191
166
515
541
173
292
128
135
3853
1331
5184

2010
1
79
243
272
690
312
79
163
99
94
74
329
110
270
221
122
162
237
506
502
178
289
118
143
3715
1578
5293
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2011
3
44
348
266
735
308
86
171
118
100
73
367
121
294
440
151
235
260
547
477
189
350
141
160
4372
1612
5984

2012
3
0
365
282
686
291
82
158
161
113
66
425
146
298
301
178
214
261
590
390
185
319
137
150
4142
1659
5801

2013
3
8
360
293
686
261
110
174
150
107
70
413
122
262
271
210
210
277
610
319
201
286
192
142
4135
1602
5737

2014
5
8
383
292
728
279
103
153
172
117
74
374
125
282
225
183
199
255
523
280
183
307
191
171
4286
1326
5612

2015
3
7
362
288
667
296
121
172
157
110
74
412
121
284
214
212
208
266
594
302
201
353
186
180
4383
1407
5790

2016
4
7
318
275
646
304
141
167
166
128
68
427
124
250
209
211
211
247
619
294
194
302
202
225
4201
1538
5739

Organisatorisk arbeid
Studiearbeid, kurs og seminarer
Akershus Arbeiderparti har i 2016 vedtatt en studieplan og arbeidet med skolering og
kurs er høyt prioritert i partiet. I januar 2016 gjennomførte vi en lunsj til lunsj-samling
på Quality Hotel Mastemyr for våre nye kommunestyregrupper og fylkestingsgruppa.
Tema for skoleringskonferansen var rollen som folkevalgt, alliansebygging, anbud og
offentlige innkjøp og fagligpolitisk arbeid.
Styremedlemmer, partikontoret og andre har holdt mange innledninger for
kommunepartiene i løpet av 2016. Partiets nestledere, Trond Giske og Hadia Tajik,
har brukt tid på å besøke flere av våre kommunepartier med sitt studieopplegg om
skolepolitikk og ideologi. Partikontoret har bistått mange kommunepartier i forskjellige
organisatoriske og politiske saker. Dette er et arbeid som fylkespartiet ønsker å
prioritere.
Kommunikasjon med medlemmene
Partikontoret sender jevnlig ut informasjon til organisasjonen og medlemmene
gjennom nyhetsbrev til medlemmene, og direkte kontakt med kommunepartiene. Per
i dag når vi cirka 2900 medlemmer direkte via nyhetsbrevene. Vi oppfordrer både
medlemmer direkte og kommunepartiene til å registrere medlemmenes epostadresser i medlemssystemet, slik at vi kan nå enda flere.
Nettsider og sosiale medier
På nettsiden legges det ut politiske saker fra fylkestinget og Stortinget, samt
informasjon om møter og arrangementer. Fylkespartiet har egen Facebookside som
brukes aktivt til å invitere medlemmer til nettverksmøter i fylkespartiet og formidle
egne og andres nyhetssaker som er interessante for medlemmene. Vi annonserer for
å nå ut med budskap og nyhetssaker til aktuelle målgrupper, og for å verve
medlemmer.
Medlemssystemet gjør det også enklere for fylkespartiet og for kommunepartiene å
kommunisere direkte med medlemmene enten via e-post eller SMS. Partikontoret
tilbyr kurs i bruk av medlemssystemet slik at kommunepartiene skal ha mulighet til å
benytte mulighetene som ligger i systemet.
Mediearbeid
Akershus Arbeiderparti har vært synlig i media i perioden både via våre
fylkestingspolitikere og stortingsrepresentanter. Av saker som jevnlig har vært tatt
opp gjennom media kan nevnes: Oslopakke 3 med kollektivsatsing og E18,
jernbanereformen, bedre videregående skole, yrkesfagløft, psykisk helse og
regionreform. Vi synliggjør lokale konsekvenser av regjeringens priotering av
skattekutt framfor skole, helse og eldre.
Partikontoret samarbeider med stortingsrepresentantene for å følge opp nasjonale
saker i mediene i Akershus. Partikontoret støtter også opp under fylkestingsgruppas
mediearbeid, blant annet gjennom medieovervåkning.
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Kampanjenettverket
I 2016 har partikontoret opprettet et kampanjenettverk for å øke kompetansen på
organisering og gjennomføring av valgkamp. Deltagerne er valgkamplederne, samt
medlemmer som har kompetanse og kunnskap som organisasjonen trenger.
Formålet med kampanjenettverket er å samle aktive medlemmer som ønsker å lære
mer og drive frem gode kampanjer lokalt og i fylket. Nettverket har hatt tre samlinger.
Prosjekt «Vestre Viken»
I 2016 tok partikontoret initiativ til å igangsette et prosjekt sammen med Buskerud
Arbeiderparti og Vestfold Arbeiderparti. Prosjektets mål er å «øke Arbeiderpartiets
oppslutning og bryte ned Høyres hegemoni i de folkerike vekstkommunene i “Vestre
Viken” området». Det er i alt 14 kommuner i de tre fylkene som er med i prosjektet. I
Akershus er dette Asker, Bærum og Oppegård. Tidsrammen for prosjektet er 2023.
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Politiske nettverk og møter
Akershus Arbeiderparti arrangerer kurs og konferanser i fylkespartiets regi.
Fylkespartiet har også en rekke nettverk som arrangerer møter og samlinger for våre
tillitsvalgte og andre medlemmer. Nettverkene har hatt ulik aktivitet i løpet av året.
Veterangruppa, internasjonalt nettverk og kommunalt nettverk er de nettverkene som
har vært aktive det siste året.
Akershus Arbeiderparti tok våren 2016 initiativ ovenfor LOs distriktskontor i Oslo og
Akershus og Oslo Arbeiderparti, om å opprette en felles samarbeidskomite mellom
LO og Arbeiderpartiet i Oslo og Akershus. Arbeidet resulterte i at vi den 20.12.2016
kunne ha første møte i samarbeidskomiteen. Styret i Akershus Arbeiderparti
oppnevner våre representanter til samarbeidskomiteen.
Kommunalt nettverk
Kommunalt nettverk er en møteplass for ordførere, varaordførere, gruppeledere,
stortingsrepresentantene og fylkestingsgruppa. Nina Sandberg (Nesodden) har vært
leder og Øivind Sand (Rælingen) har vært nestleder.
Formålet med nettverket er å diskutere saker som er relevante for kommunene.
Nettverket skal gi innspill til fylkespartiet og partiet sentralt. Nettverket kan også
drøfte saker eller områder som omfatter samarbeid mellom kommunene og fylket.
Kommunalt nettverk har avholdt sine møter i tilknytning til KS-konferanser.
Kommunalt nettverk har diskutert følgende saker:
Kommunereform
Regionreform
Gjennomføring av valget 2017
Kvinnenettverket
Årskvinnekonferansen 2016 ble avholdt lørdag 20. februar på Kulturhuset i Oslo.
For første gang ble konferansen avholdt sammen med kvinnenettverket i Oslo
Arbeiderparti. Tema for konferansen var «På flukt, nyankommet og i
integreringsfasen: Hvordan er situasjonen for kvinnene?».
Innledningene som ble holdt var:
- Migrasjon i verden – hva er det store bildet v/Trygve Nordby
- Hva betyr dette for kvinnene v/Kathrine Raadim, utenlandssjef i Norsk Folkehjelp
- Hvordan er hverdagen for kvinnene og jentene i flyktningeleirene v/ Gry Larsen,
generalsekretær i CARE
-Hva betyr dette for Norge, og hvordan utfordrer det oss som sosialdemokrater?
v/stortingsrepresentant Stine Renate Håheim
Konferansen ble avsluttet med en panelsamtale om integrering i lokalsamfunn
mellom Geir Lippestad, byråd for integrering i Oslo, Tuva Moflag, ordfører i Ski og
Laial Ayoub, aktivist. Panelsamtalen ble ledet av leder for kvinnenettverket i Oslo,
Torunn Husvik.
Det var ca 140 deltagere fra Oslo og Akershus på konferansen. Styringsgruppa vil
takke Oslo Arbeiderparti for samarbeidet.
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9. mai feiret kvinnenettverkene i Oslo Ap og Akershus Ap at det var 30 år siden Gro
Harlem Brundtlands kvinneregjering tiltrådte. Markeringen fant sted på Kulturhuset i
Oslo. Jonas Gahr Støre og Anniken Huitfeldt holdt appeller og det ble avholdt en
panelsamtale med de tidligere statsrådene Annelise Bakken, Tove Strand, Helen
Bøsterud og Sissel Rønbeck. Panelsamtalen ble ledet av Ina Libak.
25. august avholdt styringsgruppa møte med kvinnekontaktene for å diskutere
kvinnenettverkets rolle i partiarbeidet og aktivitet i nettverket. Det ble blant annet bedt
om skolering for kvinnelige kommunestyrerepresentanter.
18. september avholdt kvinnenettverket skolering i budsjettarbeid for kvinnelige
kommunestyrerepresentanter. Skoleringen fant sted på Skedsmo Arbeiderpartis
partikontor i Lillestrøm og ble ledet av ordfører i Nittedal, Hilde Thorkildsen.
Styringsgruppa har bestått av Tonje Brenna (Ullensaker, leder), Thilde Marie Børsum
(Bærum), Unni Garsjømoen (Hurdal) og Pia Korsnes (Fet).
Kvinnenettverket setter stor pris på at flere av kommunepartienes kvinnekontakter
har hatt lokale arrangementer i løpet av året, og har støttet opp under dette arbeidet.
Internasjonal nettverk
Internasjonalt nettverk har vært ledet av en styringsgruppe bestående av Mads
Almaas (leder), Fatima Valdes Haugstveit, Åsmund Aukrust, Runa Korneliussen
Fiske og med Edvin Søvik som sekretær.
Internasjonalt nettverk har i 2016 i arrangert fem temamøter som har vært godt
besøkt. Årets første møte ble avholdt i februar om flyktningkrisen globalt og lokalt,
hvor Ivar Christiansen fra Norsk Folkehjelp innledet sammen med nettverkets egen
leder Mads Almaas (som også er leder i beredskapsavdelingen i Flyktninghjelpen). I
slutten av mars arrangerte nettverket nytt møte om volden i Latin-Amerika med
forsker Elin Cecilie Raum og ekspert Marianne Gulli med rundt 35 deltakere. I juni
satt nettverket det amerikanske presidentvalget på dagsorden, hvor USA-ekspert Ole
Moen innledet for ca 40 tilhørere. Høsten startet med et møte i september om
situasjonen i Tyrkia etter kuppforsøket på sommeren. Trude Falch fra Norsk
Folkehjelp og Lars Haugom, forsker ved Institutt for forsvarsstudier, innledet. Årets
siste møte ble arrangert i november om evalueringen av Norges innsats i
Afghanistan, med leder av Afghanistan-utvalget Bjørn Tore Godal.
Nettverket har i 2016 opplevd at den gode økningen i deltakere på møter fra 2015
har fortsatt.
Veterangruppa
Veterangruppa har en styringsgruppe bestående av Marit Bjørlo (leder), Kjell
Engebretsen (nestleder), Gerd Grøtness, Arvid Ruus og Jan Balstad. Styringsgruppa
planlegger møtene i nettverket og har jevnlige møter. Gruppa har avholdt fire møter i
2016. I tillegg ble det i november satt ned en egen arbeidsgruppe om valgkamp, som
har jobbet fram et dokument om valgkamp rettet mot seniorer. Dokumentet er
oversendt fylkespartiet,
Møter i nettverket i 2016:
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-

Januar: Julelunsj og møte om pensjon med Sverre Myrli og Axel West
Pedersen
April: Møte om økende arbeidsledighet med Dag Terje Andersen
Juni: Møte om faglig-politisk samarbeid med Jan Balstad og Marianne Aasen
Oktober: Møte med Hadia Tajik om programarbeidet

Møtene i nettverket er meget godt besøkt med rundt 100 deltakere på hvert
arrangement, og interessen er økende.
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Nasjonal politikk og internasjonalt samarbeid
Sentral representasjon
Akershus Arbeiderparti har hatt følgende medlemmer og tillitsvalgte med nasjonale
verv i Ap:
Sentralstyret:
Landsstyret:
Styringsgruppa for
Kvinnenettverket:
Internasjonalt utvalg:

Anniken Huitfeldt, Mani Hussaini (AUF)
Sverre Myrli og Nina Sandberg
Anniken Huitfeldt (leder), Heidi Persdatter Greiner Haaker
Anniken Huitfeldt (leder), Kathrine Raadim, Astri AasHansen, Henrik Thune, Nina Græger og Vidar Bjørnstad.

Nasjonale og internasjonale saker
Viktige saker som våre stortingsrepresentanter har jobbet med:
- Langtidsplan for forsvaret, spesielt virkningene for Kjeller og Kolsås
- Jernbanereformen og virkningene av oppsplitting og anbudsutsetting
- Lagring av atomavfall på Kjeller
- Rovdyrpolitikk
- Nasjonalpark i Østmarka
- Investeringer i kollektivtrafikk rundt de store byene
- Ny E18 i Vestkorridoren
- Framdrift på ny Glommakryssing på RV 22 i Fet
- Ny E16 gjennom Nes
- Ny baneløsning for Nedre Romerike (Ahusbanen/Romeriksbanen)
- Follobanen og videre forbindelse til Göteborg
- InterCity-utbyggingen på Østlandet
- Ringeriksbanen
- Ombygging av Sørumsand stasjon
- Hurtigtogtilbudet Oslo-Stockholm
- Ny E16 Bjørum-Skaret i Bærum (og Hole)
- Oslofjordforbindelsen RV 23
- Salg av utrangert forsvarsmateriell
- Såkornfond
- Sikkerhet i veitunneler
- Fornebubanen
- Bærum sykehus
- Kommune- og regionreform
- Palestina og Israel-konflikten
- Forbud mot atomvåpen
Sentrale besøk
Partiledelsen har ved flere anledninger besøkt Akershus. Dette er noen av besøkene:
-

Januar: Trond Giske i Vestby
April: Jonas Gahr Støre i Rælingen, Nannestad og Nittedal
April: Trond Giske i Ski
1. mai: Jonas Gahr Støre i Ullensaker
Mai: Trond Giske i Bærum og Asker
Mai: Hadia Tajik i Bærum
Juni: Trond Giske i Eidsvoll
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-

November: Jonas Gahr Støre i Skedsmo og Nes

Internasjonalt seminar
På Arbeiderpartiets internasjonale seminar deltok følgende fra Akershus
Arbeiderparti:
Anniken Huitfeldt (leder av internasjonalt utvalg), Åsmund Aukrust, Kathrine Raadim,
Johannes Kiese, Fatima Haugstveit og Jørgen Hammer Skogan.

Internasjonale verv
Sverre Myrli:
Visepresident i NATOs parlamentarikerforsamling
Styreleder i Den norsk-tyske Willy Brandt-stiftelsen
Marianne Aasen: Medlem av EFTAs parlamentarikerkomite
Gunvor Eldegard: Medlem Nordisk råd
Medlem Interparlamentarisk union, medlem i Executive
Committee, leder Gender partnership group
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Fagligpolitisk samarbeid
Samarbeidet med LOs distriktskontor Oslo og Akershus er godt. LO-sekretær Kari
Hauge møter som tiltredende til styret og fylkestingsgruppas gruppemøter. Hauge
deltar også på månedlige frokostmøter på Stortinget og fylkespartiets konferanser.
Stortingsrepresentanter, fylkestingsrepresentanter og partikontoret deltar på LOs
fylkeskonferanser. Stortingsbenken gjennomfører jevnlig bedriftsbesøk sammen med
LOs distriktskontor på ulike bedrifter i Akershus.
Samarbeidskomite mellom LO og Arbeiderpartiet
I 2016 tok Akershus Arbeiderparti initiativ til å opprette en samarbeidskomite mellom
LO og Arbeiderpartiet i Oslo og Akershus. Samarbeidskomiteens formål er å styrke
det fagligpolitiske samarbeidet i landets mest folkerike region. Styret i Akershus
Arbeiderparti oppnevner tre medlemmer av komiteen. Det samme gjør Oslo
Arbeiderparti. LO oppnevner seks medlemmer. Samarbeidskomiteen skal
gjennomføre minst seks møter i året, samt kan gjennomføre egne temamøter,
seminarer og konferanser. Valgkamp vil naturlig være en viktig del av
samarbeidskomiteens arbeid.
Samarbeidsutvalg mellom Arbeiderpartiet og Fagforbundet
Akershus Arbeiderparti har i tråd med samarbeidsavtalen mellom Arbeiderpartiet og
Fagforbundet opprettet et eget samarbeidsutvalg med Fagforbundet i Akershus.
Samarbeidsutvalget har som formål å bidra til økt samarbeid om politiske saker i
kommunene og fylkestingsgruppa, samt at Arbeiderpartiets stortingsrepresentanter
får inn saker medlemmene i Fagforbundet er opptatt av.
Det ble gjennomført to møter i 2016.
Følgende personer har sittet i utvalget fra Akershus Arbeiderparti i 2015:
Sverre Myrli - leder.
Nina Sandberg - leder av Kommunalt nettverk
Tonje Brenna - gruppeleder i fylkestinget
Jens Petter Hagen – fagligpolitisk ansvarlig
Sigmund Valberg - fylkessekretær
Samarbeid med andre forbund
Akershus Arbeiderparti samarbeider også direkte med andre forbund i LO. Dette
gjelder blant annet Fellesforbundet, Jernbaneforbundet, Lokomotivmannsforbundet,
Norsk Transportarbeiderforbund, Norsk Nærings- og nytelsesmiddelarbeiderforbund,
Arbeidsmannforbundet og Handel og Kontor. Akershus Arbeiderparti har også god
kontakt med LO Stat Oslo og Akershus.
Fagligpolitisk utvalg
Styret valgte å ikke oppnevne nytt fagligpolitisk utvalg i 2016, da arbeidet med en
formell samarbeidskomite var godt i gang. Fagligpolitisk utvalg ble dermed avviklet
som et utvalg oppnevnt av styret. Vi vil se på erfaringene vi får av
samarbeidskomiteen og vurdere dette på nytt senere.
LOs fylkeskonferanser
Våren 2015 deltok Sverre Myrli, Sigmund Valberg, Åsmund Aukrust, Marianne Aasen
og Jens Petter Hagen.
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Høsten 2016 deltok Tonje Brenna, Sigmund Valberg og Edvin Søvik. Ordfører Tuva
Moflag holdt innledning.
Fagligpolitisk konferanse
LO distriktskontor, Oslo Arbeiderparti og Akershus Arbeiderparti arrangerte
fagligpolitisk konferanse den 5. november på Oslo kongressenter, Folkets Hus.
Innlederne var; partileder Jonas Gahr Støre, LO-leder Gerd Kristensen, leder av
Akershus Arbeiderparti Sverre Myrli, leder av Oslo Arbeiderparti Frode Jacobsen,
distriktssekretær Kari Hauge, leder av Norsk Arbeidsmandsforbund, Erna Hagensen,
Andreas Olsen fra Fagforbundet og Halvard Ingebrigtsen, valgkampsjef i
Arbeiderpartiet og leder av Lørenskog Arbeiderparti. Tema for konferansen var
jernbanereformen, «Oslo-modellen», det fagligpolitiske samarbeidet og valgkamp
2017. Konferansen var en stor suksess og samlet rundt 120 tillitsvalgte i
fagbevegelsen og partiet.
1.mai 2016
Slagord: Arbeid til alle
Kommune
Asker
Aurskog-Høland
Bærum
Eidsvoll
Feiring
Enebakk
Fet
Frogn
Gjerdrum
Hurdal
Lørenskog
Nannestad
Nes
Nesodden
Nittedal
Oppegård
Rælingen
Skedsmo (frokostarrangement)
Skedsmo (hovedarrangement)
Ski
Sørum
Ullensaker
Vestby
Ås

Taler
Nina Sandberg
Nina Sandberg
Anniken Huitfeldt
Marianne Aasen
Knut Storberget
Erlend Birkeland
Tonje Brenna
Åsmund Aukrust
Åsmund Aukrust
Solveig Torsvik
Anniken Huitfeldt
Hoda Imad
Terje Granerud
Marianne Marthinsen
Tonje Brenna
Halle Jørn Hanssen
Ina Libak
Hoda Imad
Anniken Huitfeldt
Tuva Moflag
Tonje Brenna
Jonas Gahr Støre
Tom Anders Ludvigsen
Anne Odenmarck
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Årsmelding Akershus Arbeiderpartis fylkestingsgruppe 2016
Gruppa har i løpet av året hatt to gruppemøter i forbindelse med hvert fylkesting, en
budsjettsamling på Utøya og to strategisamlinger. Gruppa arrangerte også en egen
årskonferanse lørdag 8. oktober i Lillestrøm om klima med over 60 deltakere.
Fylkestingsgruppa ønsker at årskonferansen skal bli en årlig begivenhet.
Generelt er gruppa aktive i fylkestinget debatter, og vi benytter oss hyppig av
adgangen til å stille spørsmål og fremme interpellasjoner på aktuelle saker i fylket. Vi
samarbeider godt med SV og Miljøpartiet, og får også gjennomslag for saker der vi
klarer å finne flertall med andre partier selv om vi ikke er en del av det styrende
flertallet.
Arbeidet med regionreform har tatt mye tid i 2016. Akershus Arbeiderparti vedtok på
fellesmøte mellom representantskapet og fylkestingsgruppa i juni at vi kun ønsket å
gå inn i en ny region på Østlandet om Oslo var med. Oslo signaliserte tidlig at de ikke
ønsket sammenslåing, og Vestfold sa også nei til deltakelse i videre prosess. Mot
Arbeiderpartiets stemmer vedtok Akershus fylkeskommune å innlede forhandlinger
med Østfold og Buskerud. Tonje Brenna deltok i forhandlingene. På fylkestingets
møte i desember sa et flertall i fylkestinget bestående Ap, SV, Sp, MdG og Frp nei til
den framforhandlede avtalen med Østfold og Buskerud. Vi avventer nå regjeringen
og stortingets behandling av saken.
Av andre store saker nevnes spesielt arbeidet med felles areal og transportstrategi
sammen med Oslo og alle kommunene i Akershus, arbeidet for bedre ordninger for
utsatte grupper (blant annet TT-ordningen), samt enighet om ny Oslopakke 3 –
avtale som inneholder mange viktige prosjekter for oss på samferdselsområdet.
Akershus Aps fylkestingsgruppe består av: Tonje Brenna, Terje Granerud, Ina Libak,
Amund Kjernli, Torunn Skottevik, Jens-Petter Hagen, Kari Aalerud, Jan Sandal, Elin
Maria L`Estrange, Helge Gundersen, Vilde Lofthus Rooth, Johannes Dalen Giske,
Fatima Valdes Haugstveit og Jørn Fraurud. I tillegg møter Tone Merete Hansen, Ole
Erik Yrvin og Annette Mjåvatn som de tre første varaene. Med oss har vi også Edvin
Søvik som rådgiver i 40 % stilling.

UTDANNING OG KOMPETANSE
Medlemmene i hovedutvalget for utdanning og kompetanse har vært Ina Libak, Jens
Petter Hagen, Elin L’estrange og Jørn Fraurud frem til 9. mai, deretter Helge
Gundersen.
Hovedutvalget for utdanning og kompetanse har hatt en aktiv periode hvor vi har
løftet saker, markert oss i media og hatt kontakt med skoler og organisasjoner.
Representantene i hele Arbeiderpartiets gruppe har brukt skoleutvalgene godt og
rapportert tilbake om viktige saker på de ulike skolene som fraksjonen har fulgt opp.
Gjennom perioden har vi også hatt jevnlig kontakt med fylkeselevrådet, med
dialogmøter, innledninger for dem om vår politikk og innspill fra dem til saker og
budsjettet som vi har tatt med oss i diskusjonene. Fraksjonen har også hatt kontakt
med Utdanningsforbundet, i hovedsak gjennom på pulsen-møtene de arrangerer.
Denne kontakten har vært veldig nyttig for fraksjonen.
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Gjennom perioden har fraksjonen vært med å sette fokus på ulike saker, og vi har
også sikret gjennomslag i flere viktige saker. Vi klarte å få flertall for saken om å
utrede forskjøvet skoledag for å frigjøre kapasitet i rushtiden. En annen sak vi sikret
flertall i var forsøksordning med helsesøstertjeneste på nett gjennom en ehelsesøstertjeneste. I begge sakene fikk vi flere oppslag i media, godt hjulpet av AUF
i Akershus.
I vårt alternative budsjett foreslo vi flere store satsinger på skole som vi markerte oss
tydelig på gjennom innlegg i salen og med flere oppslag i media. Vi foreslo en
forsøksordning med lærlingkoordinator på skoler med stort behov, for å fremskaffe
flere lærlingplasser i privat sektor, og en satsning på støtteapparat rundt elevene
med miljøteam, flere helsesøstre og miljøarbeidere. Dette er saker vi mener kunne
bidratt til å få flere elever gjennom skoleløpet med studiekompetanse eller fagbrev i
den andre enden.

PLAN, NÆRING OG MILJØ
Plan, næring og miljø omfatter regional planlegging, regionalt og internasjonalt
samarbeid, næringsutvikling og miljø-og klimatiltak. Medlemmer i utvalget har vært:
Torunn Skottevik (Fraksjonsleder) Tone Merete Hansen, Fatima Valdes Haugstveit
Vi har avholdt våre forberedende gruppemøter med SV og MDG. Torunn Skottevik
deltok dessuten på hovedutvalgets studietur til København (september) og på
Lillestrømkonferansen (juni). Hun er også Akershus fylkeskommunens representant i
Osloregionens Europakontor og deltok på representantskapsmøtene i Brussel i mai
og november. Hovedutvalget behandlet totalt 90 saker i 2016 fordelt på 8 møter.
Representantene er godt forberedt og orientert om de politiske sakene og er bidrar
aktivt i ordutvekslingen i hovedutvalgsmøtene og fremmet dessuten en rekke
verbalforslag ved budsjettbehandlingen i desember.
Hovedutvalget har vedtatt sentrale regionale planer for Akershus løpet av 2016.
Regionale planer ligger til grunn for regionale organers virksomhet, og for kommunal
og statlig planlegging og virksomhet i regionen. Spesielt nevner vi Regional
planstrategi som legger frem en prioritert liste over hvilke planer som skal utarbeides
innenfor planperioden 2017-2021. Sentrale planer HU har jobbet med og vedtatt i
løpet av 2016 nevner vi spesielt regional plan for innovasjon og nyskapning frem mot
2025, regional plan for masseforvaltning, regional plan for fysisk aktivitet, idrett og
friluftsliv (2016-2030) og dessuten vedtok vi i juni planprogrammet for plan for klima
og miljø.
KULTUR, FRIVILLIGHET OG FOLKEHELSE
Utvalget har behandlet 82 saker fordelt på 8 møter. De største og viktigste sakene
har vært ny kulturplan, evaluering av museumsreformen, fordeling av spillemidler,
fremtidig utvikling av Nordre Øyeren naturinformasjonssenter/Fetsund lenser, status
og utfordringer i tannhelsetjenesten og regional plan for fysisk aktivitet, idrett og

38

friluftsliv. To andre store saker, frivillighetsmeldinga og tannklinikkstrukturen på
Romerike er utsatt og vil bli behandlet i 2017.
Våre representanter i utvalget har vært Amund Kjernli (fraksjonsleder), Kari Aalerud,
Annette Mjåvatn og Helge Gundersen. Etter sommerferien byttet Helge Gundersen
med Jørn Fraurud slik at Jørn ble medlem av utvalget. Medlemmene i utvalget har
avholdt gruppemøter sammen med representanten fra MDG forut for alle
utvalgsmøtene. Medlemmene har vært aktive og holdt flere innlegg under behandling
av saker fra utvalget i fylkestinget.
Det har vært konstruktiv dialog med daglig leder for Akershus Kunstsenter i
forbindelse med planlagt nybygg og, også dialog med andre aktører både i
forbindelse med behandling av kulturplanen og idrettsplanen. Det har også vært stort
engasjement i saken om tannklinikkstrukturen på Romerike.
Utvalget har vært på studietur i Danmark med besøk blant annet på det flotte
biblioteket, Dokk 1 i Århus, kunstmuseet i Århus, aktivitetsanlegg i Odense og
Lousianna kunstsenter utenfor København. Turen ga utvalget stor inspirasjon og ting
og ta med hjem til Akershus
SAMFERDSEL
Hovedutvalgsmedlemmene har jobbet mye med trafikksikkerhet, gang og
sykkelveier, innfartsparkering, sykkelparkering og kollektivtrafikk i året som gikk.
Medlemmene har fremmet en rekke interpellasjoner om alt fra signalsystemet på
jernbanen til budsjettforslag om rimeligere ungdomskort. Samferdsel er et stort tema
som opptar mange og vi har hatt tett og god kontakt med pendlerforeninger,
fagforeninger og andre grupper innenfor samferdselsområdet. I tillegg tar en rekke
enkeltmennesker kontakt om ulike sider ved samferdselstilbudet, og vi har forsøkt
etter beste evne å være ombud også for dem.
Av saker som har opptatt oss spesielt kan nevnes ny Oslopakke 3-avtale med alle
store og små prosjekter som ligger i denne, sammenhengende sykkelveinett, flere
avganger på Nesoddbåten, trygging av skoleveier og mye annet.
Aps medlemmer av utvalget har vært Tonje Brenna (fraksjonsleder) Vilde Lofthus
Rooth, Johannes Dalen Giske, Jan Sandal og Tove Steen som møtte for Vilde mens
hun var i utlandet i forbindelse med studiene.
KONTROLLUTVALGET’
Arbeidet i fylkeskommunens kontrollutvalg er etablert med Terje Granerud som
leder. Foruten løpende oppgaver som revisjon av regnskap for 2015 har viktigste
sak i 2016 har vært gjennomføringen av overordnet analyse og utarbeidelse av plan
for forvaltningsrevisjon for perioden 2017-18. Denne ble vedtatt av fylkestinget i
desember.
AVSLUTNING
Gruppa vil takke AUFs ledelse og LO distriktssekretær for godt samarbeid gjennom
året. Sammen med fylkespartiets nestleder tiltrer disse gruppemøtene med gode
bidrag og innspill i den politiske debatten. I tillegg vil vi takke alle som har tatt kontakt
i løpet av året som har gått, og selvfølgelig kommunepartier og andre som vi er i
kontakt med jevnlig.
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Tilslutt en takk til partikontoret som både utfører tjenester og bidrar til gode politiske
prosesser.
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