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Kjøreplan  
LØRDAG, 17. september 

09.00: Registrering 

09.45: Velkommen, konstituering og politiske uttalelser 

09.45: Velkommen ved fylkesleder 

09.50: Hilsning fra stortingsrepresentant, Abid Raja 

10.00: Konstituering (ÅM-sak 01) 

10.05:  Prioriteringsdebatt, politiske uttalelser (ÅM-sak 02) 

10.35: Venstre i Viken - hvor går veien videre? (ÅM-sak 03) 

11.05: Frist for endringsforslag til politiske uttalelser 

11.50: Pause 

12.00: Politiske uttalelser, debatt og vedtak (ÅM-sak 04) 

12.55: Avslutning, ved fylkesleder (ÅM-sak 05) 

13.00: LUNSJ  

 - forflytning til fylkesvise nominasjonsmøter 
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ÅM-sak 01: Konstituering  
01.01 Godkjenning av innkalling  

Fylkesstyrets innstilling:   
Innkallingen godkjennes  

01.02 Godkjenning av styrets forslag til dagsorden og kjøreplan 

Fylkesstyrets innstilling:   
Forslag til dagsorden vedtas. 

Fylkesstyrets forslag til dagsorden:  

ÅM-sak 01: Konstituering  

01.01 Godkjenning av innkalling  
01.02 Godkjenning av styrets forslag til dagsorden og kjøreplan  
01.03 Godkjenning av styrets forslag til forretningsorden   
01.04  Valg av møtets funksjonærer 
01.05  Godkjenning av delegasjonenes fullmakter 
01.06 Vedtak av frist for benkeforslag til nominasjonsmøtene  

ÅM-sak 02: Prioritering politiske uttalelser  

02.01 Redaksjonskomitéens innstilling presenteres  
02.02 Spørsmål/debatt.  
02.03 Vedtak  
 
ÅM-sak 03: Veien videre for Viken i Venstre 
03.01 Presentasjon av fylkesstyrets saksfremlegg 
03.02: Spørsmål/debatt.  
03.03 Vedtak. 
 
ÅM-sak 04: Politiske uttalelser  

04.01 Redaksjonskomitéen legger fram sin innstilling  
04.02 Spørsmål, plenumsdebatt.  
04.03 Vedtak. 
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01.03 Godkjenning av styrets forslag til forretningsorden  
 
Fylkesstyrets innstilling:  
Forslag til forretningsorden vedtas. 
 

 

FORRETNINGSORDEN 
VIKEN VENSTRES ÅRSMØTE 2022 

 
Om debattenes generelle avvikling: 

1. Årsmøtet ledes av møteledere som velges ved konstitueringen av møtet. 
Møtelederne må sørge for at de oppsatte rammene for debattene 
overholdes, og har derfor myndighet til å foreslå om begrenset taletid skal 
benyttes og bestemme når “strek” skal settes. 

2. Møtelederne kan tillate inntil to replikker til hvert debattinnlegg med 
påfølgende svarreplikk. En replikk kan være maksimum 1 minutt lang. Den 
skal være rettet til det foregående debattinnlegg. 

3. Møtelederne foreslår prosedyre for egenpresentasjon og støttetalere før 
personvalg.  

4. Eventuelle endringer i vedtatt forretningsorden krever 2/3 flertall. 
 
Om uttalelser og resolusjoner: 

1. Hensikten med uttalelser og resolusjoner bør være å fastlegge 
organisasjonens holdning og politikk til konkrete saker, som ikke entydig 
dekkes av partiprogrammet. 

 
Om forslag: 

1. Alle forslag som fremsettes til votering skal være innsendt innen de frister 
som er vedtatt. Mindre redaksjonelle endringsforslag og 
kompromissforslag, som fremsettes muntlig eller skriftlig ved avslutningen 
av et innlegg, skal rettes til møteleder. 

2. Muntlige forslag som f.eks. begrensning i taletiden eller setting av “strek” 
for talerlisten, kan gå til votering dersom møtelederne gir sin tilslutning til 
dette. 

 
Om votering: 

1. Møtelederen foreslår voteringsorden. Endringsforslag skal settes opp mot 
innstillingen, og de som støtter endringsforslagene skal vise dette ved 
stemmetegn. 

2. I saker som egner seg for det, kan det foretas prøvevotering. 
3. Når flere alternative forslag foreligger, voteres det først over de mest 

ytterliggående, og til slutt alternativ votering mellom de to siste forslag, 
såfremt ingen forlanger separat votering. 

4. Vedtak gjøres med simpelt flertallsvedtak i de saker der vedtektene ikke 
fastsetter voteringsprosedyre. Dersom stemmetallene for og mot i en sak 
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er like, foretas en ny votering. Ved andre gangs stemmelikhet blir 
innstillingen stående. 

5. Ved personvalg stilles alternative forslag til valgkomiteens innstilling opp 
mot én bestemt person i innstillingen. Det kreves over halvparten av de 
avgitte stemmene for å bli valgt. Blank stemmeseddel regnes som avgitt 
stemme. Oppnås ikke dette ved første gangs votering faller den av 
kandidatene med færrest stemmer ut. Det foretas nye valgomganger inntil 
én av kandidatene har fått over halvparten av avgitte stemmer. Ved 
stemmelikhet foretas en ny votering. Ved andre gangs stemmelikhet 
foretas loddtrekning. 

6. Personvalg skal foretas skriftlig dersom minst én person krever det. 
Stemmesedler ved valg skal inneholde det samme antall navn som det 
antall personer som skal velges. 

 

01.04 Valg av møtets funksjonærer 

Fylkesstyrets innstilling:  

Møtedirigenter  
Per Aage Pleym Christensen, leder  
Hulda Tronstad 
 
Tellekorps:  
Velges ved møtestart  

Referenter  
Rune Fortun 
Gunn-Torill Homme Mathisen 
 
Fullmaktskomité  
Camilla Hestdal, leder 
Katrine Nitter 
Helge Grundstad 
Tanja Tyberg Grøtterud 
Kjetil Andersen 

Teknisk ansvarlig  
Lars Peter Østrem 

Protokollsignatarer  
Line Stokholm 
Jan Bakke 

Hovedstyret har nedsatt følgende redaksjonskomité for politiske uttalelser. 

Anders Bergsaker, leder  
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Line Skuterud 
Ingunn Herstad Hensel 
 
Representant fra Unge Venstre (Hedda Wølner) 
Representant fra Venstrekvinnelaget (Inger Marie Fausa Aasberg) 

01.05 Godkjenning av delegasjonenes fullmakter 
 
01.06.01 Fullmaktskomitéens innstilling presenteres av komitéens leder 
 
01.06.02 Godkjenning av fullmaktene 
 
 

01.06 Vedtak av frist for benkeforslag til nominasjonsmøtene 
 
 

ÅM-sak 02: Prioritering, politiske uttalelser 

02.01 Redaksjonskomitéens innstilling presenteres av 
redaksjonskomitéens leder, Anders Bergsaker  

Det er er kommet inn fire uttalelser innen fristen. Ingen etter fristen.  

Redaksjonsnemnda innstiller på å behandle 2 uttalelser: 

● Uttalelse nr 1 "Bredere og tryggere adgang til bruk av cannabis som 
medisin" 

● Uttalelse nr 4 "Sett fart på småflyplassen på Østlandet" 
  

02.02 Spørsmål/debatt 
 
02.03 Vedtak  
 

ÅM-sak 03: Venstre i Viken - hvor går veien videre? 
03.01 Presentasjon av fylkesstyrets saksfremlegg 

 
Viken fylke oppløses fra og med 1.1.24. Med det bakteppet, kan Venstre i Viken 
velge en av to løsninger:  
 

A. Viken Venstre forblir ett regionlag, bestående av medlemmer i de tre 
valgkretsene/fylkene Akershus, Buskerud og Østfold.  
 

https://www.venstre.no/assets/Politiske-uttalelser-VV-ekstraord.A%CC%8AM-2022.pdf
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B. Viken Venstre løses opp, og det etableres tre nye lag, ett for hvert av 
fylkene Akershus, Buskerud og Østfold. Fylkesstyret gis fullmakt til å 
nedsette tre valgkomiteer, en for hver av de nye fylkeslagene, innen 
utgangen av oktober. Disse innstiller på valg av (interim)styrer som gjøres 
ved stiftelsesmøter i forbindelse med Viken Venstres ÅM23. Viken Venstre 
vil bestå som organisatorisk administrativt ledd frem til og med 
ferdigstillelse av rapportering våren 2024. ÅM24 avholdes samlet for de tre 
nye fylkeslagene, slik at man får avsluttet på en ryddig og god måte. 
 

Fylkesstyret innstiller på at debatten mellom løsning A og B tas i ekstraordinært 
årsmøte, og at det voteres over disse. I hht til gjeldende vedtekter, vil simpelt 
flertall avgjøre hvilken løsning man faller ned på. 
 
Bakgrunn  
Viken Fylkeskommune oppløses 01.01.2024. Endring i fylkesstrukturen betyr at 
Viken Venstre må ta stilling til organisasjonsform. 
 
Formelle premisser  
Venstres vedtekter krever at lokallag må være tilknyttet til enten et fylkeslag eller 
regionlag. Det er fylkeslag og/eller regionlag som er representert i nasjonale 
organer som landsmøtet og landsstyret.  
I Venstres vedtekter står det:  
 

“Venstres fylkeslag følger samme geografiske inndeling som landets  
fylkeskommuner, og får sin representasjon i Venstres nasjonale organer 
deretter.» 

og  
“To eller flere fylkeslag kan slå seg sammen til en organisasjon slik at de i 
forhold til Venstres hovedorganisasjon, og i forhold til lokallagene, har 
samme rolle som et fylkeslag, dog slik at hver av de opprinnelige 
fylkeslagene beholder sin representasjon i Venstres organer som de hadde 
fått hver for seg. Slike regionlag må i vedtektene ivareta de organisatoriske 
løsninger som er nødvendige i forhold til oppgavene knyttet til nominasjon 
og innlevering av lister til fylkestingsvalg og stortingsvalg. Bare 
medlemmer som har stemmerett i det enkelte fylke kan være med å sette 
sammen listen for det respektive fylket.  
 
Ved sammenslåing av to eller flere fylkeslag til et regionlag krever en slik 
prosess 2/3-flertall i samtlige berørte fylker. Oppløsingen av et eventuelt 
regionlag skjer ved simpelt flertall.”  
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I henhold til Venstres gjeldende vedtekter, må Viken Venstre ta stilling til om 
Viken Venstre skal deles i 3 nye fylkeslag, nemlig Akershus Venstre, Buskerud 
Venstre og Østfold Venstre, eller om organisasjonen skal fortsette som et felles 
regionlag for Venstre i Akershus, Buskerud og Østfold.  
 
Fylkesstyret fremmer saken til behandling på et ekstraordinært årsmøte. Votering 
er ved simpelt flertall i henhold til til gjeldende vedtekter. 
 
Vedlegg:  

1. forslag til prosess og tidslinje for nødvendige vedtektsendringer ved 
fortsettelse som regionlag  

2. forslag til prosess og tidslinje for etablering av 3 nye fylkeslag og avvikling 
Viken Venstre  

3. innspill fra lokallag  
4. bakgrunnstall  

a. representasjon på landsmøte og landstyret  
b. økonomi  

5. Venstres vedtekter  
6. Viken Venstres vedtekter  
7. bakgrunnsnotat fra VHO 

 
03.02: Spørsmål/debatt.  

 
03.03 Vedtak. 
 

ÅM-sak 04: Politiske uttalelser 

04.01 Redaksjonskomitéen, ved Anders Bergsaker, legger fram sin 
innstilling 

04.02 Spørsmål, plenumsdebatt. Vedtak.  

 

ÅM-sak 05: Avslutning årsmøtet 
Ved fylkesleder 

https://drive.google.com/file/d/1ibG7efm1q8d_kEHLmeZgUGPCMKOSdr0P/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ibG7efm1q8d_kEHLmeZgUGPCMKOSdr0P/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1nMFSJWssL2jAkzSK1JIObSjK-ohEcCkU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1nMFSJWssL2jAkzSK1JIObSjK-ohEcCkU/view?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1dzKkzlJ1LoPItdx4engxOMvP4N0F29L6Ol7syU1ibrA/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1-8YR4tSRVSJMf4FUmPlKNP6cjiJRk6uK/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1m209zxw5F4nJvOXbPvGFOu27pHzV88Bo/view
https://www.venstre.no/artikkel/2019/09/17/vedtekter-for-viken-venstre/
https://drive.google.com/file/d/1rMBW1nQ12fk-WQjX9FPO27VGC66qmc0E/view
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