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Andre møtebok til Oslo Venstres årsmøte, 11. og 12. februar 2022 

 
VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE I OSLO VENSTRE 
 
 
Kjære årsmøtedeltaker 
 
Du som mottar disse sakspapirene er valgt som delegat eller varadelegat til 
årsmøtet i Oslo Venstre, enten som representant for et av bydelslagene eller en av 
sideorganisasjonene, eller i kraft av ditt årsmøtevalgte tillitsverv i Oslo Venstre. 
 
Varadelegater vil ikke få delta i årsmøteforhandlingene med mindre det er forfall 
blant de faste delegatene i delegasjonen. Kontakt din bydelslagsleder om du lurer 
på om du skal møte eller ikke kan komme. 
 
Årsmøtet i år vil avholdes fysisk innenfor de smittevernreglene som gjelder, men 
det vil også være mulig med digital deltakelse. I denne utsendingen vil du finne 
både praktisk informasjon og andre utsending med sakspapirer. 
 
Det er viktig at vi har oversikt over hvem som vil delta fysisk og hvem som vil 
delta digitalt. Vi ber derfor alle delegater om å registrere seg på linken nedenfor: 

 
Alle medlemmer i Oslo Venstre har anledning til å følge møtet som tilhørere, men 
av smittevernhensyn bes tilhørere om å følge møtet digitalt. 
 
Fysisk deltakelse vil kun være mulig for delegater og møtefunksjonærer. 
 
Sted: Oslo Scene, Rosenkrantz’ gate 7 (gamle Håndverkeren, 

inngang fra Kristian IVs gate) 
 
Møtelink:  https://us06web.zoom.us/j/85428300024 
 
Tid:   Fredag 11. februar kl. 18.00-21.00 (registrering fra kl. 17.00) 
   Lørdag 12. februar kl. 10.00-17.00 
 
Oppmøteregistrering av årsmøtedelegater finner sted ved inngangen til 
møtesalen og i det digitale møterommet fra kl. 17.00 fredag 11. februar. Vi ber om 
at folk registrerer seg i god tid før møtestart.  
 
I selve møtelokalet vil det være faste plasser og krav til bruk av munnbind når du 
ikke sitter på plassen din eller spiser eller drikker. Det er lov å ta av seg 
munnbindet når man står på talerstolen. 
 
  

 
Registrer deg:        https://tinyurl.com/yeyrszwh 
 
 
 
 

https://us06web.zoom.us/j/85428300024
https://tinyurl.com/yeyrszwh
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Frister: 
 
Frist for å sende inn forslag til vedtektsendringer, politiske uttalelser eller andre 
forslag til årsmøtet har gått ut. 
 
Frist for å sende inn endringsforslag til politiske uttalelser blir fredag 11. februar kl. 
22.00 (hvis vedtatt av årsmøtet). Forslagene sendes inn via dette skjemaet:  
https://forms.gle/auAfzkf8C3RRAb696 
 
 
Følgende sakspapirer finner du i denne utsendingen: 
 

• Praktisk informasjon 
• ÅM-01 Åpning og konstituering 
• ÅM-02 Godkjenning av innkalling og saksliste 
• ÅM-03 Godkjenning av dagsorden med kjøreplan 
• ÅM-04 Generell politisk debatt 
• ÅM-05 Vedtekter 
• ÅM-06 Landsmøtetema «Grønne og levende lokalsamfunn» 
• ÅM-07 Politiske uttalelser 
• ÅM-08 Valg 
• ÅM-09 Styrets årsmelding for 2021 
• ÅM-11 Årsregnskap for 2021 
• ÅM-12 Innkomne saker 
• ÅM-13 Avslutning 

 
 
Følgende sakspapirer vil bli ettersendt: 
 

• ÅM-10 Desisjonsnemndas rapport for 2021 
 
 
Sakspapirene sendes kun ut elektronisk. Dersom du trenger fysiske sakspapirer til 
møtet, er det fint om du gir beskjed om det på forhånd til oslo@venstre.no.  
 
Delegatene oppfordres til å sette seg godt inn i sakene som skal behandles på 
årsmøtet før møtestart.  
  

https://forms.gle/auAfzkf8C3RRAb696
mailto:oslo@venstre.no
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PRAKTISK INFORMASJON 
 
 
Møtet finner sted på Oslo Scene, i lokalene til gamle Håndverkeren. Her vil du få 
tilvist en fast plass. Det er i tillegg mulighet for delegater som ønsker det, å delta 
digitalt i møtet. 
 
 
Smittevern: 
 
Vær oppmerksom på at det er spesifikke koronaregler som gjelder for et så stort 
arrangement som Oslo Venstres årsmøte. 
 

• Det er påbudt å bruke munnbind når du ikke sitter på plassen din, eller 
spiser eller drikker. Det er også lov å ta av seg munnbindet når man står på 
talerstolen.  

• Du vil få tilvist en fast sitteplass ved registrering. Det er ikke anledning til å 
bytte plasser underveis. 

 
Antibac vil være tilgjengelig. Bli hjemme hvis du er syk. Husk at du kan også delta 
digitalt. Gi beskjed til din bydelslagsleder og til oslo@venstre.no om du blir syk. 
 
 
Mat og drikke: 
 
Det vil være kaffe, te og isvann tilgjengelig under hele møtet. Det vil ikke bli 
servert mat, men det finnes rikelig med muligheter til å kjøpe mat i nærheten. Det 
er også lov å ta med egen drikke og medbrakt mat inn i møtelokalet. 
 
Det er satt av en times lunsjpause på lørdag. Lunsj er ikke inkludert. Vi oppfordrer 
alle delegasjoner til å organisere felles lunsj for sin delegasjon i nærheten av 
årsmøtelokalene. 
 
 
Oppmøteregistrering: 
 
Hver delegat får utlevert et delegatskilt ved registrering. Vær vennlig å levere inn 
skiltet til sekretariatet ved møtets slutt, eller hvis du forlater møtet underveis. 
 
De som deltar digitalt i Zoom, vil få tildelt et delegatnummer ved 
oppmøteregistrering. Du må sørge for at du skriver inn både delegatnummer og 
fullt navn i feltet for deltakernavn i Zoom. 
 
 
Ta ordet: 
 
Delegatskiltet benyttes når man ber om ordet. Vis nummeret tydelig mot 
møtelederbordet. For å be om ordet til innlegg rekker man opp den mørkegrønne 
siden av skiltet. For å be om ordet til replikk rekker man opp den lyseblå siden. 
 

mailto:oslo@venstre.no
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De som deltar digitalt i Zoom, tegner seg ved å rekke opp hånda. For å be om 
replikk brukes chat-funksjonen.  
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Voteringer: 
 
Stemmeskilt benyttes ved ordinær votering over forslag. Følg med på møteleders 
instruksjoner under votering. Ved skriftlig votering vil det deles ut stemmesedler. 
 
De som deltar digitalt i Zoom, stemmer ved å trykke på «yes» eller «no» knappen. 
Ved skriftlig votering benyttes poll-funksjonen i Zoom.  
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ÅM-01 ÅPNING OG KONSTITUERING 
 
 
01.01 VALG AV MØTELEDERE 
 
Hovedstyrets innstilling: 
Kristin Dubland Marken (leder) 
Andreas Skjæret 
Ane Breivik 
Ingrid Keenan 
 
 
01.02 VALG AV REFERENTER 
 
Innstilling: 
Benedicte Bjørnås (fredag) 
Tiril Eid Barland (lørdag) 
 
 
01.03 VALG AV FULLMAKTSNEMND 
 
Hovedstyrets innstilling: 
Olav Ranes (leder) 
Håvard Hugås 
Daniel Jackson 
 
 
01.04 VALG AV PROTOKOLLSIGNATARER 
 
Hovedstyrets innstilling: 
Julianne Ferskaug 
Jan Fredrik Lockert 
 
 
01.05 VALG AV TELLEKORPS 
 
Hovedstyrets innstilling: 
Ann Helen Skaanes (leder) 
Resten av tellekorpset velges i møtet når delegatlista og bordplassering er klar 
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01.06 FORRETNINGSORDEN 
 
Hovedstyrets innstilling: 
 
Om debattenes generelle avvikling: 
1. Årsmøtet ledes av inntil fire møteledere som velges ved konstitueringen av 
møtet. Møtelederne må sørge for at de oppsatte rammene for debattene 
overholdes, og skal om nødvendig fremme forslag om begrenset taletid eller at 
det settes «strek». 
 
2. Stemmeberettigede årsmøtedelegater melder seg på talerlisten ved tydelig å 
vise nummerskilt. Delegater som deltar digitalt melder seg på talerlisten ved å 
trykke på symbolet «Raise hand». Møteleder gir ordet til de som ber om det 
fortløpende. Talerne retter sine innlegg til møteleder. Innlegg fra delegater i salen 
foretas fra talerstolen.  
 
3. Møtelederne kan tillate inntil to replikker til hvert innlegg, med påfølgende 
svarreplikk. En replikk skal være kort, og rette seg til det foregående innlegg. 
Møteleder gir replikk til de delegater som førstber om det, i den rekkefølgen de 
melder seg. 
 
4. Møtelederne foreslår prosedyre for egenpresentasjon og støttetalere før 
personvalg. 
 
5. Eventuelle endringer i vedtatt forretningsorden krever 2/3 flertall. 
 
Om forslag: 
1. Alle forslag som fremsettes til votering skal være innsendt skriftlig innen de 
frister som er vedtatt. Andre forslag skal leveres skriftlig til møteleder på 
oslo@venstre.no. 
 
2. Forslag som gjelder selve møteavviklingen, f.eks. om voteringsorden, taletid 
eller strek, kan med møteledernes tilslutning settes under votering uten å være 
fremmet skriftlig. 
 
3. Forslag til politiske uttalelser sendes inn innen fristen  politiske uttalelser 
sendes inn innen fristen 2. februar. Forslag som er kommet inn etter vedtatt frist  
kan bli behandlet hvis 2/3 av årsmøtet ønsker det. 
 
4. Endringsforslag til politiske uttalelser leveres innen 11. februar kl. 
22.00, via skjemaet: https://forms.gle/auAfzkf8C3RRAb696 
 
Om votering: 
1. I saker hvor vedtektene eller forretningsorden ikke fastsetter 
voteringsprosedyre, fastsetter årsmøtet denne før hver votering. Møteleders 
forslag til voteringsorden legges til grunn, og andre forslag settes opp mot 
denne. I åpne voteringer voteres det med stemmeskilt. Delegater som deltar 
digitalt benytter yes/no-knappene i Zoom.  
 

mailto:oslo@venstre.no
https://forms.gle/auAfzkf8C3RRAb696
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I skriftlige voteringer deles det ut stemmesedler til de delegatene som er fysisk i 
salen. For delegater som deltar digitalt benyttes pollingfunksjonen i Zoom og 
delegatene får opp en boks med alternativene det voteres over. 
 
2. Når flere alternative forslag kan rangeres innbyrdes som mer eller mindre 
ytterliggående, voteres det først alternativt over de mest ytterliggående, og til 
slutt over de to siste gjenstående forslag. Foreligger en innstilling, skal andre 
forslag settes opp mot denne, slik at det mest ytterliggående forslag i forhold til 
innstillingen tas opp først. 
 
Om valg: 
Dersom det kun foreligger ett forslag til en eller flere bestemte plasser på listen, 
og ingen forlanger skriftlig votering, kan valgene gjøres ved akklamasjon. 
 
Ved votering gjelder følgende: 
1. Den er valgt som oppnår flere enn halvparten av de avgitte stemmer. 
 
2. Dersom ingen kandidat i første valgomgang oppnår flere enn halvparten av de 
avgitte stemmer, foretas omvalg. Er det flere enn to kandidater, faller kandidaten 
med færrest stemmer ut i hver valgomgang, inntil én kandidat oppnår flere enn 
halvparten av stemmene. Dersom to eller flere kandidater oppnår det samme 
antall stemmer i samme valgomgang, foretas loddtrekning om hvilken kandidat 
som faller ut. 
 
3. Når to kandidater gjenstår, er den valgt som har fått flest stemmer. 
 
4. Dersom bare to kandidater gjenstår og det er stemmelikhet etter omvalg, skal 
det foretas loddtrekning, dog likevel slik at en kandidat som er innstilt i slike 
tilfeller går foran en kandidat som ikke er innstilt. 
 
 
01.07 VALG AV REDAKSJONSKOMITÉ FOR POLITISKE UTTALELSER 
 
Hovedstyrets innstilling: 
Naomi Ichihara Røkkum (leder) 
Sebastian Øyrehagen 
Catrine Flasrud Vold 
Gjermund Myrann 
Et medlem oppnevnt av OUV (Tejn Rolland) 
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ÅM-02 GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE 
 
 
02. 01 GODKJENNING AV INNKALLING 
 
Hovedstyrets innstilling: 
Innkalling til Oslo Venstres årsmøte 2022 godkjennes. 
 
 
02. 02 SAKSLISTE 
 
Hovedstyrets innstilling: 
ÅM-01 Åpning og konstituering 
ÅM-02 Godkjenning av innkalling og saksliste 
ÅM-03 Godkjenning av dagsorden med kjøreplan 
ÅM-04 Generell politisk debatt 
ÅM-05 Vedtekter 
ÅM-06 Landsmøtetema «Grønne og levende lokalsamfunn» 
ÅM-07 Politiske uttalelser 
ÅM-08 Valg 
ÅM-09 Styrets årsmelding for 2021 
ÅM-10 Desisjonsnemndas rapport for 2021 
ÅM-11 Årsregnskap for 2021 
ÅM-12 Innkomne saker 
ÅM-13 Avslutning 
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ÅM-03 GODKJENNING AV DAGSORDEN MED KJØREPLAN 
 
 
Hovedstyrets innstilling: 
 
Fredag 11. februar: 
 
Registrering fra kl. 17.00. 
 
ÅM-01 Åpning og konstituering      18.00 
  01.01 Valg av møteleder 
  01.02 Valg av møtereferenter 
  01.03 Valg av fullmaktsnemnd 
  01.04 Valg av protokollsignatarer 
  01.05 Valg av tellekorps 
  01.06 Forretningsorden 
  01.07 Valg av redaksjonskomité for politiske uttalelser  
 
ÅM-02 Godkjenning av innkalling og saksliste   18.30 
 
ÅM-03 Godkjenning av dagsorden med kjøreplan   18.40 
 
Fullmaktsnemnda presenterer sin innstilling på godkjenning av delegater 
 
ÅM-07 Politiske uttalelser       18.55 
  07.01 Redaksjonskomiteen legger frem sin innstilling 
  07.02 Antall og prioriteringsdebatt 

07.03 Vedtak om antall og hvilke uttalelser som skal 
behandles 

 
ÅM-04 Generell politisk debatt      19.10 
  04.01 Innledninger ved: 
  Leder i Oslo Venstre Grunde Kreken Almeland 
  Oslo Unge Venstre ved leder Tejn Rolland 
  Oslo Venstrekvinnelag ved leder Liv-Irene Haug 
 
Pause fra 19.30 til 19.45 
 
  04.02 Debatt       19.45 
 
Møteslutt 11. februar        21.00 
 
Frist for endringsforslag til politiske uttalelser kl. 22.00. 
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Lørdag 12. februar: 
 
Møtelokalet åpner kl. 09.30. 
 
ÅM-06 Landsmøtetema «Grønne og levende lokalsamfunn» 10.00 

06.01 Innledning ved Marit Vea, medlem av det 
landsmøteforberedende utvalget 

  06.02 Debatt 
 
Pause fra 11.30 til 11.45 
 
ÅM-09 Styrets årsmelding for 2021     11.45 
 
ÅM-10  Desisjonsnemndas rapport for 2021    12.00 
 
ÅM-11  Årsregnskap for 2021      12.15 
 
ÅM-05 Vedtekter        12.30 
 
Lunsjpause fra 12.45 til 13.45 
 
ÅM-07 Politiske uttalelser       13.45 

07.01 Redegjørelse for redaksjonskomiteens innstillinger 
på innkomne endringsforslag 
07.02 Realitetsdebatt 
 07.03 Vedtak 

 
Pause fra 15.30 til 15.45 
 
ÅM-08 Valg         15.45 
 
ÅM-12 Innkomne saker       16.45 
 
ÅM-13 Avslutning        16.50 
 
Møteslutt 17.00 
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 ÅM-04 GENERELL POLITISK DEBATT 
 
 
Generell politisk debatt avholdes hvert eneste årsmøte i Oslo Venstre. Her har alle 
muligheten til å ta ordet og snakke om en aktuell sak, en lokal sak, en sak du er 
opptatt av på grunn av din fagbakgrunn eller din hjertesak. 
 
Tradisjonelt innledes generell politisk debatt med en tale fra Oslo Venstres leder, 
etterfulgt av taler fra lederne av Oslo Unge Venstre og Oslo Venstrekvinnelag. 
Deretter er det fritt fram for å tegne seg til debatt. 
 
I debatten fattes ingen vedtak. Som oftest har talerne forberedt innlegget sitt. 
Husk å ta tiden når du øver deg.  
 
Taletid er to minutter med mulighet for inntil to replikker. Om noen tar replikk på 
innlegget ditt kan du be om svarreplikk. Dersom det er mange talere reduseres av 
og til antallet replikker til én, eller taletiden kuttes. 
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ÅM-05 VEDTEKTER 
 
 
Ved årsmøtet i 2021 ble det lagt frem forslag til vedtektsendringer  for behandling 
på Oslo Venstres årsmøte i 2022. Formålet med endringene var å slå sammen 
desisjonsnemnda og finansnemnda til et kontrollutvalg. Forslagene har vært 
behandlet i hovedstyret, som innstiller på at begge forslagene vedtas. 
 
Forslag 1: 
Endre bokstav h. under § 7 Årsmøtet, «årsmøtets oppgaver» fra: 
h. Foreta valg av: 
... 
- leder, nestleder og ett eller tre medlemmer til finansnemnda 
- leder og to medlemmer til desisjonsnemnda 
 
Endres til: 
h. Foreta valg av: 
... 
- leder, to medlemmer og ett varamedlem til kontrollutvalget 
 
Forslag 2: 
Hele § 10 endres fra: 
«§10 Finansnemnda 
 
Laget skal ha en finansnemnd bestående av leder, nestleder og ett eller tre 
medlemmer. Disse velges av årsmøtet for 2 år av gangen, jfr. §7 pkt g). 
Finansnemnda er underlagt styret og rapporterer direkte til dette. 
Finansnemndas arbeidsoppgaver: 
a. Forestå det praktiske arbeidet med å sikre lagets økonomiske 
interesser innenfor rammer gitt av styret gjennom budsjettet. 
b. Sikre driften av lagets økonomiske virksomhet, og fremme forslag 
overfor styret om endring i slik virksomhet. 
c. Forberede regnskaper og budsjetter for styret. 
d. Uttale seg om alle større økonomiske tiltak laget går inn for, 
herunder plan for valgarbeidet i valgår. 
e. Gi styret råd i andre saker av økonomisk art.» 
 
§ 10 endres til: 
«§ 10 Kontrollutvalget 
 
Laget skal ha et kontrollutvalg bestående av leder og to medlemmer. Disse, 
samt et varamedlem, velges av årsmøtet for 2 år av gangen, jfr. §7 om 
årsmøtets arbeidsoppgaver pkt. h). Utvalget er et kontrollorgan og 
rådgivende organ som rapporterer direkte til årsmøtet i tråd med nærmere 
mandat fastsatt av årsmøtet. Utvalgets medlemmer kan ikke samtidig ha 
andre årsmøtevalgte verv i Oslo Venstres styre eller hovedstyre, og kan 
ikke møte i hovedstyret med stemmerett for Oslo Venstres lokallag eller 
sideorganisasjoner.» 
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Forslag til nye felles retningslinjer for kontrollutvalget 
 
Dersom de to vedtektsendringsforslagene vedtas, oppstår det et behov for 
retningslinjer for det nyopprettede kontrollutvalget.  
 
Dagens mandat for finansnemnda framgår av § 10 i gjeldende vedtekter, sitert 
ovenfor. Mandat for desisjonsnemnda lyder: 
 

«Desisjonsnemnda er et kontrollorgan som har følgende oppgaver: 
 
2.1 Protokoller fra styre- og hovedstyremøter gjennomgås fortløpende for 
å påse at de styrende organer arbeider i overensstemmelse med årsmøtets 
beslutninger, organenes egne vedtak og fylkeslagets vedtekter. 
2.2 Ved eventuelle konfliktsituasjoner i fylkeslaget skal desisjonsnemnda 
innhente synspunkter fra alle parter og gi råd til styret/hovedstyret om 
hvordan disse bør løses. 
2.3 Desisjonsnemndas medlemmer møtes etter behov og skal overfor 
årsmøtet avgi rapport om sitt arbeid samt komme med en 
helhetsvurdering av styrets og hovedstyrets arbeid. 
 
2.4 Desisjonsnemnda har rett til å innhente opplysninger om økonomiske 
disposisjoner.» 

 
Hovedstyret har innstilt på at følgende forslag til nye retningslinjer for 
kontrollutvalget blir vedtatt: 
 
1. KONTROLLUTVALGETS SAMMENSETNING 
Kontrollutvalget velges i samsvar med Oslo Venstres vedtekter (§7 om 
årsmøtets arbeidsoppgaver pkt. h) strekpunkt nr. X), med følgende 
sammensetning: «Leder, to medlemmer og et varamedlem til 
kontrollutvalget». 
 
2. KONTROLLUTVALGETS MANDAT 
Kontrollutvalget er et kontrollorgan og rådgivende organ som har 
følgende oppgaver: 
 
1.1 Kontrollutvalget gjennomgår protokoller mv. fra styre- og 

hovedstyremøter fortløpende for å påse at de styrende organer arbeider i 
overensstemmelse med årsmøtets beslutninger, organenes egne vedtak 
og fylkeslagets vedtekter. 

1.2 Ved eventuelle konfliktsituasjoner i fylkeslaget skal kontrollutvalget 
innhente synspunkter fra alle parter og gi råd til styret/hovedstyret om 
hvordan disse bør løses. 

1.3 Oslo Venstres lokallag kan på samme måte innhente råd fra 
kontrollutvalget. 

1.4 Kontrollutvalgets medlemmer møtes etter behov og skal overfor 
årsmøtet avgi rapport om sitt arbeid samt komme med en 
helhetsvurdering av styrets og hovedstyrets arbeid. 

1.5 Kontrollutvalget har rett til å innhente opplysninger om økonomiske 
disposisjoner. 
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1.6 Kontrollutvalget skal få seg forelagt regnskaper straks de er avsluttet, 
og gi en vurdering av lagets økonomiske situasjon i sin rapport til 
årsmøtet. 

1.7 Styret skal legge fram budsjetter for kontrollutvalget for uttalelse før 
de vedtas. kontrollutvalget skal på samme måte få adgang til å uttale seg 
om alle større økonomiske tiltak laget går inn for, herunder plan for 
valgarbeidet i valgår. Utvalget har ikke plikt til å avgi uttalelse, og er ikke 
bundet av forhåndsuttalelse i senere vurdering av de fattede vedtak. 

1.8 Oslo Venstres organer og lokallag kan ut over det som går fram over, 
innhente kontrollutvalgets råd i andre saker.  
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ÅM-06 LANDSMØTETEMA: 
«GRØNNE OG LEVENDE LOKALSAMFUNN» 
 
 
06.01 INNLEDNING 
 
Marit Vea, som har vært Oslo Venstres representant i det landsmøteforberende 
utvalget, vil innlede til debatt. 
 
 
06.02 DEBATT 
 
Årsmøtet inviteres til debatt om diskusjonsnotatet som ligger som et eget 
vedlegg til denne saken. Med diskusjonsnotatet ligger det også et følgebrev fra 
lederen av det landsmøteforberedende utvalget, Alfred Bjørlo: 
 
Landsmøtet i 2021 ga Landsstyret fullmakt til å setje tema for landsmøtet 2022. I 
november vedtok landsstyret at landsmøtetemaet for 2022 er «Grønne og 
levende lokalsamfunn». 
  
I desember vart landsmøteførebuande utval utnemnd. Utvalet skal blant ana 
førebu hovudfråsegna frå landsmøtet i oktober 2022. 
  
Utvalet består av: 
Alfred Bjørlo (Leiar)   Vestland 
Mette Vabø                        Rogaland 
Mats Hansen                      Nordland 
Marit Vea                             Oslo 
Elisabeth Hals                    Trøndelag 
Kristin Schultz                   Unge Venstre 
  
Frå sekretariatet deltar Christian Grønlie Herzog frå VHO og Andreas Skjæret frå 
stortingsgruppa sitt sekretariat. 
  
Utvalet ønskjer ein brei og deltakande prosess i partiet, der vi får flest mulig gode 
innspel tidleg i arbeidet. Difor har utvalet som punkt nr 1 laga eit diskusjonsnotat 
til fylkesårsmøta i februar/mars 2022. Notatet kan sjølvsagt også nyttast til 
diskusjon på lokallagsårsmøte eller andre lokale Venstre-møte i februar/mars. 
  
Om diskusjonsnotatet – kva vil vi? 
Landsmøtetemaet «Grøne og levande lokalsamfunn», er vald ut frå at landsmøtet i 
2022 er starten på den «lange valkampen» fram mot kommune- og 
fylkestingsvalet i september 2023. Det er på Venstres landsmøte 2022 vi kan 
peike ut Venstre sin politiske hovudprofil inn mot kommune- og fylkestingsvalet – 
finne felles profil, hovudsaker og bodskap som gjer Venstre lett å kjenne att over 
heile landet, og gje inspirasjon og fagleg påfyll til lokale Venstre-folk i samband 
med nominasjon og lokalt programarbeid. 
 
Diskusjonsnotatet er difor eit forsøk frå utvalet på å blinke ut ei retning og ein 

https://www.venstre.no/assets/Grone-og-levande-lokalsamfunn-diskusjonsnotat-1.pdf


18 
 

profil for Venstre inn mot lokalvalet 2023 – med hovudvekt på saker og tema som 
er relevante på lokalt nivå. Vi legg til grunn at stortingsvalprogrammet 2021-2025 
står fast for Venstre på nasjonalt nivå - vårt arbeid konsentrerer seg om lokal 
politikk og lokale saker. 
  
Diskusjonsnotatet omfattar åtte tema, som kvar munnar ut i ei eller to 
utfordringar/spørsmål. Vi ønskjer tilbakemelding frå fylkesårsmøta på desse 
utfordringane/spørsmåla – men sjølvsagt også på om vi «treff rett» på dei 
temaene som er valde for å vere Venstres hovudprofil inn mot lokalvalet 2023. 
  
Medlemmer av utvalet tar sikte på å besøke samtlege fylkesårsmøte og innleie til 
diskusjon. Fylkesstyra bes velje ei gjennomføring som passar inn i programmet 
elles, men det er sterkt ønskeleg for utvalet å få skriftlege tilbakemeldingar. 
  
Utvalet tar sjølvsagt også imot innspel frå partiorganisasjonen elles, både dersom 
lokallag eller enkeltmedlemmer ønskjer å kome med innspel direkte, eller 
fylkeslaget vil arbeide vidare med å spisse/vidareutvikle innspel frå fylkesårsmøta. 
Men som alltid: Dess tidlegare vi får innspel, dess større sjans er det for at dei blir 
lagt vekt på i utvalet sitt vidare arbeid fram mot landsmøtet. Innspel og 
tilbakemeldingar frå fylkesårsmøta sendast til GronneLevende@venstre.no. 
  
Lukke til med diskusjonane i tida som kjem – ser fram til mange gode innspel! 
  
Beste helsing Landsmøteførebuande utval 2022 
  
v/ Alfred Bjørlo 
Leiar 
  
 
Tidslinje for arbeidet vidare: 
 

• 5. februar 2022: frist for å levere diskusjonsopplegg til fylkesårsmøta (er 
ferdigstilt). 

• februar og mars 2022: utvalets medlemmer innleiar på fylkesårsmøte og 
hentar innspel gjennom diskusjonsopplegget. 

• april til 15. juni: Utvalet vil ha møte med organisasjonen i lokal- og fylkeslag, 
samt digitale møte for å diskutere aktuelle problemstillingar, hente 
inspirasjon og bidra til at fleire deltar i politikkutviklinga. 

• 10. august: frist for å legge fram dokument til handsaming på landsmøtet. 
Blir gjort tilgjengeleg for alle medlemmer. 

• 10.august til 15. september: fylkeslaga får ansvar for å halde fysiske eller 
digitale møte for sine medlemmer for å arbeide med endringsframlegg til 
dokumentet. Møtet kan samanfalle med haustseminar (LPN) og/eller 
nominasjonsmøte. 

• 15. september: Frist for å fremje endringsframlegg til dokumentet. 
• oktober: Frist utsending til landsmøtedelegater (og resten av 

organisasjonen) av endringsframlegg til dokumentet med innstilling til 
vedtak 

• 14. oktober: Dokumentet handsamast på landsmøtet.   

mailto:GronneLevende@venstre.no
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ÅM-07 POLITISKE UTTALELSER 
 
 
Det har i alt kommet inn ni forslag til politiske uttalelser innen fristen. I tillegg har 
redaksjonsnemnda fremmet en revidert uttalelse nr. 8 B, basert på uttalelse nr. 8. 
Frist for innlevering av endringsforslag til disse er foreslått satt til fredag 11. 
februar kl. 22.00 (vedtas av årsmøtet under behandling av forretningsorden). 
 
Disse uttalelsene har kommet inn innen fristen: 
 

Miljø 
 

1. Billigere og bedre kollektivtrafikk nå 
Forslagsstillere: Oslo Venstres bystyregruppe (Hallstein Bjercke, Marit Vea, 
Julianne Ferskaug og Haakon Riekeles) 
 

2. Venstre: Norge trenger mer havvind og annen grønn energi! 
Forslagsstiller: Jan-Petter Holtedahl 
  
Skole 
 

3. En skole som gir frihet til Osloungdom 
Forslagsstiller: Oslo Unge Venstre 
 
Rettigheter & demokrati 
 

4. Tegnspråktolkene ut av NAV 
Forslagsstiller: Hege Roaldstveit Lønning 
 

5. Et inkluderende digitalt samfunn  
Forslagsstillere: Ismail Ali Hussein, Martha Grønning, Petter Steensnæs 
Morland og Pål Rake 
 

6. Fylkeskommunens tid er forbi 
Forslagsstiller: Oslo Unge Venstre 
 
Byutvikling/lokal 
 

7. Utkast til uttalelse fra Ullern Venstre til årsmøtet i Oslo Venstre 
Forslagsstiller: Ullern Venstre 
 

8. E6 Oslo Øst må gjennomføres etappevis 
Forslagsstiller: Østensjø Venstre 
 

8 B. Bygg Manglerudtunnelen for å skape et levende og grønt lokalsamfunn 
  Forslagsstiller: Redaksjonsnemnda 

 
9. Støy og støyhåndtering i byggeprosjekter i Oslo 

Forslagsstillere: Gøril Havro, Kamile Gursel, Espen Ophaug, Nicolas Mendoza, 
Leif Roberg, Jens Kristian Øvstebø og Fredrik Lading  
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Uttalelse nr. 1 1 
Forslagsstiller: Oslo Venstres bystyregruppe (Hallstein Bjercke, Marit Vea, 2 
Julianne Ferskaug, Haakon Riekeles) 3 
 4 
Billigere og bedre kollektivtrafikk nå 5 
 6 
Et godt kollektivtilbud er ikke bare en forutsetning for at Oslo skal kutte utslipp, 7 
det er også helt nødvendig for at hovedstaden skal være tilgjengelig for alle. Ved 8 
utgangen av pandemien ser vi at flere innbyggere har vendt kollektivtrafikken 9 
ryggen til fordel for bilen. Det fører til mer forurensing, trengsel og kø i byen. For å 10 
snu denne utviklingen og sikre at Oslo fortsetter å utvikle seg som en grønn, 11 
attraktiv og levende by, trengs det mer penger og større innovasjon i 12 
kollektivsatsingen.  13 
 14 
Venstres mål er å gi Oslos befolkning et best mulig kollektivtilbud for de pengene 15 
vi har til rådighet. Denne våren reforhandles Oslopakke 3-avtalen. Venstre mener 16 
avtalen i denne omgang må sikre finansiering til realisering av Fornebubanen, ny 17 
Majorstuen stasjon og nytt signalanlegg. Disse tre prosjektene vil til sammen gi 18 
en betydelig tilbudsforbedring i Oslos kollektivtilbud. Kapasiteten gjennom 19 
dagens sentrumstunnel vil øke, både som følge av nytt signalanlegg og nytt 20 
vendespor på Majorstuen, dermed kan også antallet avganger på grenrutene i øst 21 
øke når den nye linjen til Fornebu starter. Det er derfor helt avgjørende at disse tre 22 
prosjektene holder tidslinjen og ferdigstilles innen 2028. Staten må øke sitt 23 
bidrag til 70 prosent på alle disse tre prosjektene. I tillegg må Oslopakke 3 sørge 24 
for et tilstrekkelig bidrag til å redusere vedlikeholdsetterslepet i t-bane og 25 
trikkenettet, slik at ikke tilbudet svekkes som følge av slitasje og feil.  26 
 27 
Ettersom Fornebubanen, nye Majorstuen stasjon og nytt signalanlegg langt på vei 28 
løser den flaksehalsen t-banetunnelen har vært i t-banenettet mener Venstre 29 
investering i ny t-banetunnel gjennom sentrum kan utsettes. En ny 30 
sentrumstunnel vil på kort sikt ikke gi en tilbudsforbedring som står stil med 31 
kostnadene, men vil binde opp alle midler som kunne gått til tilbudsforbedringer 32 
andre steder. Venstre mener prosjektet må modnes, blant annet ved å se om det 33 
kan gjøres billigere og med lavere økonomisk risiko. Overskridelsene til 34 
Fornebubanen viser at det er komplekst og dyrt å bygge tunneler med Oslos 35 
grunnforhold. En ekstern utredning har blant annet påpekt at den foreslåtte 36 
stasjonsløsningen på Stortinget og konseptet med kryssende tunneler bør 37 
vurderes på nytt.  38 
 39 
Venstre vil de nærmeste årene heller sette fart på arbeidet med planlegging av 40 
nye trikkelinjer, særlig Ring 2 og til Tonsenhagen. Trikk er langt rimeligere enn 41 
bane, kan med de nye vognene få nesten like høy kapasitet, og tilfører også 42 
betydelige byutviklingskvaliteter.  43 
 44 
Oslopakke 3 er i dag den desidert viktigste finansieringskilden for videreutvikling 45 
av kollektiv- og sykkeltilbudet i Oslo. Som følge av reduserte inntekter fra 46 
bomringen, kombinert med høyere investerings- og driftskostnader, mangler det 47 
i dag penger til flere av de prosjektene Venstre mener må gjennomføres. Å heve 48 
bomtakstene er nødvendig for å dekke deler av inntektstapet. Venstre vil gjøre 49 
det på en måte som sørger for at det fortsatt lønner seg med elbil. Venstre mener 50 
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man bør vurdere å fjerne timesgrensen, og innføre toveis betaling ved bygrensen. 51 
Siden Oslo har mål om å redusere biltrafikken over bomsnittene med 20 prosent 52 
innen 2023 er det likevel ikke realistisk at bomringen kan forbli en så 53 
dominerende kilde til finansiering. Venstre mener derfor staten må øke sitt bidrag 54 
til de store investeringene. Vi mener også Oslo kommune må bidra med 55 
investeringsmidler fra bykassen til prosjekter som gir en særlig store lokale miljø- 56 
og byutviklingsgevinster, slik at disse ikke må utsettes på ubestemt tid. Vi mener 57 
tilsvarende at viktige miljøprosjekter for Viken som t-bane til Lørenskog, bør 58 
realiseres snarest gjennom statlig og lokal finansiering i Viken. 59 
 60 
Under det rødgrønne byrådet har billettprisene økt til nye rekordnivåer hvert år. 61 
For å lokke kundene tilbake til kollektivtrafikken må tilbudsforbedring suppleres 62 
av mer fleksible og billigere billetter. Det er et gode for felleskapet og miljøet at 63 
flere reiser kollektivt, da må også de kollektivreisende få gunstigere vilkår. Det 64 
skal lønne seg å ta grønne valg.  65 
 66 
For at kollektivtrafikken skal være konkurransedyktig må det ordinære tilbudet 67 
suppleres av transporttjenester som er mer tilpasset folks ulike behov og som 68 
utnytter teknologiske muligheter. Venstre mener Ruter må få opp farten i arbeidet 69 
med å utvikle mer integrerte transporttjenester, som er mer individuelt tilpasset 70 
og fleksibelt. De eldste og yngste innbyggerne våre kan trenge et bedre tilbud av 71 
dør-til-dør-transport, mens andre bruker sparkesykkel, bildeling eller elsykkel for 72 
å få hverdagen til å gå opp. Ruter bør samarbeide med aktører som leverer disse 73 
tjenestene, slik at reisene blir mer sømløse og tilgjengelige.  74 
 75 
Oslo Venstre vil:  76 

• At staten skal dekke 70 prosent av investeringskostnadene til prosjektene 77 
Fornebubanen, nytt signalanlegg og ny Majorstua stasjon. Prosjektene må 78 
ferdigstilles innen 2028 79 

• Utsette bygging av ny sentrumstunnel  80 
• Prioritere nye trikkelinjer 81 
• Øke takstene i bomringen samtidig som elbilfordelene beholdes 82 
• Vurdere å fjerne timesgrensen og innføre toveis betaling i bomringen 83 
• I større grad bruke Oslo kommunes egne investeringsmidler til å realisere 84 

nødvendige byutviklings, kollektiv-, sykkel og samferdselsprosjekter  85 
• Redusere prisen på kollektivbilletter og innføre mer fleksible billetter 86 
• Gjøre kollektivtilbudet mer fleksibelt og individtilpasset  87 
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Uttalelse nr. 2 1 
Forslagsstiller: Jan-Petter Holtedahl 2 
 3 
Venstre: Norge trenger mer havvind og annen grønn energi! 4 
 5 
Til tross for en reduksjon på 10 prosent i norske klimagassutslipp på bare fem år 6 
under den blågrønne regjeringen (54,5 millioner tonn CO2e i 2015, redusert til 7 
49,3 millioner tonn CO2e i 2020, en nedgang på 9,5%) er det fremdeles langt igjen 8 
til 2030-målet om å kutte 55 prosent i forhold til utslippsnivået i 1990. 9 
 10 
Med utgangspunkt i den blågrønne regjeringens melding Energi til arbeid (juni 11 
2021) planlegger Statnett nå (des. 2021) blant annet konseptutredning for 12 
tilknytning av havvind fra Sørlige Nordsjø II, teknologiutvikling og 13 
standardisering av et offshore-nett og markeds- og nettanalyse for Sørlandet. 14 
 15 
Dersom Norge skal ha en mulighet til å nå de ambisiøse klimamålene, og derved 16 
overholde sine internasjonale klimaforpliktelser, må det grønne skiftet som skjøt 17 
fart under de blågrønne, videreføres og forsterkes.  18 
 19 
Med dagens ApSp-regjering skjer dessverre det motsatte. Det snakkes mye, men 20 
gjøres lite. Situasjonen er prekær, både med tanke på Norges klimamål og landets 21 
kraftproduksjon. 22 
 23 
Ifølge bransjeorganisasjonen Norsk Industri vil dagens kraftoverskudd på 18 TWh 24 
forsvinne allerede innen 2026. Dersom 2030-målet om 55 prosent utslippskutt 25 
skal nås, kreves det anslagsvis 46 TWh ny, ren kraft, hvorav 25 TWh skal gå til ny, 26 
grønn industri og 21 TWh til å bygge nye, grønne verdikjeder i form av batterier, 27 
hydrogen og ammoniakk.  28 
 29 
Innen 2045 trengs det hele 70 TWh ny, ren kraft, dvs. en økning fra dagens nivå på 30 
158 TWh til ca. 220-230 TWh. Dersom en (optimistisk) legger til grunn oppstart 31 
allerede nå, vil det mao. kreve utbygging av kapasitet tilsvarende ca. 3 TWh (eller 32 
grovt regnet ca. 3GW) hvert år frem til 2045. 33 
 34 
Noe av dette kan skaffes gjennom å modernisere norske vannkraftanlegg, men 35 
potensialet her er begrenset, særlig om en skal unngå betydelige naturinngrep, 36 
som illustrert ved at enkelte – særlig i Ap og Sp – nå åpner opp for å gjøre inngrep 37 
også i vernede naturområder. 38 
 39 
For å nå de svært ambisiøse målene skissert over, må det imidlertid bygges ut 40 
store mengder havvind, og det må skje raskt. Ingen andre alternativer kan gjøre 41 
det så samfunnsmessig lønnsomt. Og, som vist over, dette må skje svært raskt. 42 
 43 
Havvind har to store fordeler i forhold til landbasert vindkraft: For det første 44 
blåser det mer konstant til havs enn på land; for det andre bør det være færre 45 
arealkonflikter til havs enn på land, selv om også havvind vil kreve grundige 46 
vurderinger av konsekvenser for fisk, fugler og f.eks. vandringsruter for hval. 47 
Generelt vil utfordringene, ifølge Havforskningsinstituttet, være mindre dess 48 
lenger ut fra land en kommer, noe som vil favorisere utbygging av flytende 49 
havvind. 50 
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Med økt utbygging av havvind – både bunnfast og flytende – vil det være et stort 51 
og økende behov for overføringskapasitet både til Norge og til kontinentet, der 52 
vindkraften vil kunne erstatte fossile energiressurser som kull og gass. I tillegg vil 53 
eksport av norsk havbasert vindkraft kunne bringe store inntekter til statskassen 54 
samtidig med at inntektene fra eksport av olje og gass reduseres. 55 
 56 
I tillegg til dette vil det være et stort og økende behov for utvikling av 57 
lagringskapasitet for elektrisitet i form av batterier, og for utvikling av grønn 58 
hydrogen til bruk bl.a. i skip, busser og tungtransport. Og det må bli fortgang i 59 
realisering av ENØK-tiltak, med anslått potensial på opp til 10TWh. 60 
 61 
Klimakrisen, Norges internasjonale forpliktelser, hensynet til norsk økonomi og 62 
ikke minst til dem som kommer etter oss, tilsier behov for et dramatisk taktskifte i 63 
utbyggingen av ren, ny kraft. 64 
 65 
Derfor vil Oslo Venstre: 66 

• Umiddelbart starte et arbeid for å modernisere eksisterende norske 67 
vannkraftanlegg 68 

• Starte utbygging av flytende havvind i området Utsira Nord og Sørlige 69 
Nordsjø II, med sikte på realisering så fort som mulig 70 

• Igangsette bygging av nye hybridkabler til utlandet 71 
• Utvikle og bygge ut ny lagringskapasitet for elektrisitet i form av batterier 72 
• Intensivere utvikling og oppskalering av grønn hydrogen 73 
• Realisere ENØK-tiltak, med mål om innsparing på 10TWh de neste åtte 74 

årene. 75 
• Sikre finansiering av tiltakene gjennom avsetninger i statsbudsjettet, 76 

offentlig-privat samarbeid og gjennom å sikre at kommuner som støtter 77 
utbygging av vindkraft, får sin del av fremtidige inntekter78 
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Uttalelse nr. 3 1 
Forslagsstiller: Oslo Unge Venstre 2 
 3 
En skole som gir frihet til Osloungdom 4 
 5 
En god utdanning er den viktigste forutsetningen for å gi mennesker frihet i deres 6 
liv. En god skole er sosialt utjevnende, gir folk friheten til å forme deres liv og er 7 
avgjørende for å finne løsningene på utfordringer vi står ovenfor.  8 
 9 
De siste årene har det blitt opplevd en bekymringsfull utvikling i Osloskolen. 10 
Skolebyggene er i dårlig forfatning, og mange elever går på skolen i et bygg som 11 
tilhører forrige århundre. Støtten til talentsatsinger og innsatsteam er blitt 12 
kuttet.  Antallet voldshendelser i skolen har skutt i været, og rektorer melder ifra 13 
at de ikke kan tilby elever et trygt skolemiljø. Dette har konsekvenser for 14 
utdanningen i Osloskolen, og de nasjonale prøvene viser nå at elevene leverer 15 
stadig svakere resultater.  16 
 17 
Tiden er inne for en satsing på Osloskolen. Vi må skape en skole som gir elevene 18 
tryggheten og friheten til å leke, lære og utvikle seg. Innsatsteam og 19 
talentsatsinger som tidligere er blitt fjernet fra Osloskolen må gjeninnføres, og 20 
rehabiliteringsetterslepet blant skolebyggene må tas igjen. Likevel bør vi gjøre 21 
mer enn å bare reversere det rødgrønne byrådets skolekutt. 22 
 23 
Dagens skole er skapt for en gjennomsnittselev som ikke finnes. Skolen bør se 24 
alle elevene, og tilrettelegge for tilpasset undervisning til de som trenger det. 25 
Både elever med utfordringer og de med høyt læringspotensiale skal få tilbud om 26 
tilrettelagt undervisning. Alle elever skal få undervisning som utfordrer dem og 27 
dyrker deres læring og interesse. Osloskolen er i dag for dårlig på å undervise 28 
elever med høyt læringspotensiale. Dette området krever derfor en styrkning med 29 
kompetanseheving for lærere, utvikling av en strategi og en åpning for mer 30 
nivådelt undervisning.  31 
 32 
I en god skole opplever elevene en høy grad av frihet og medbestemmelse. En 33 
utdanning der elevene har større påvirkning dyrker naturligvis mer engasjement. 34 
Et utdanningsløp med frihet til elevene forutsetter at elevene får muligheten til å 35 
ta noen valg over deres utdanning. Derfor skal elever selv velge hvilken skole de 36 
ønsker å gå på, og det skal være lett å velge både offentlige og private skoler. 37 
Skolene skal også etterstrebe et høyt mangfold innenfor hvilke valgfag og 38 
fremmedspråk de tilbyr.  39 
 40 
En god skole gir ikke bare frihet til elevene, men også til lærere og rektorer. Det er 41 
skoleledelsen på hver enkelt skole som vet hvor det monner, derfor vil Oslo 42 
Venstre gi skolene mer frie midler. Lærere og rektorer må gis friere tøyler til å 43 
gjennomføre det undervisningsopplegget de mener er best. Støtteapparatet 44 
rundt lærerne på de ulike skolene må også bygges opp og utvides, slik at lærere 45 
bruker mer tid på undervisning og mindre tid på alt annet.  46 
 47 
Tryggheten til elever og lærere er grunnleggende i en velfungerende skole. Flere 48 
virkemidler og ressurser må settes inn for å forebygge vold og dårlig skolemiljø. 49 
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Det må opprettes innsatsteam som arbeider for å motvirke vold i skolen, og som 50 
bidrar til et bedre skolemiljø.  51 
 52 
Skolen er den viktigste arenaen for barn og unges utvikling. I tillegg til å gi 53 
kunnskap, har skolen en sentral rolle i sosialiseringsprosessen. Vi må gi alle barn 54 
og unge de beste forutsetningene for å lykkes senere i livet. Derfor vil Oslo 55 
Venstre.  56 
 57 

• Sørge for at alle elever går på en skole i et verdig skolebygg.  58 
• Prioritere Osloskolen høyere i kommunebudsjettet. 59 
• Utvide tilbudet med forsert løp og talentsatsinger.  60 
• Legge bedre til rette for utsatt skolestart, et 11. grunnskoleår eller at elever 61 

tar år om igjen.  62 
• Styrke elevers rett til en tilpasset undervisning.  63 
• Beholde fritt skolevalg i Osloskolen.  64 
• Aktivt oppsøke og legge til rette for flere friskoler i Oslo.  65 
• Støtte skoler som ønsker å prøve ut nye valgfag og fremmedspråk.  66 
• Gi lærere og rektorer større metodefrihet i undervisningen.  67 
• Øke mengden frie midler til skolene.  68 
• Utvide støtteapparatet rundt lærerne. 69 
• Opprette innsatsteam for å motvirke vold og for å arbeide for et bedre 70 

skolemiljø.  71 
• Utvikle en strategi for hvordan man skal håndtere og løfte frem elever med 72 

høyt læringspotensiale.  73 
• Tilby kompetanseheving til lærerne om hvordan håndtere elever med ulikt 74 

læringspotensiale.  75 
• Åpne for mer nivåinndeling i undervisningen. 76 
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Uttalelse nr. 4 1 
Forslagsstiller: Hege Roaldstveit Lønning 2 
 3 
Tegnspråktolkene ut av NAV! 4 
 5 
Døve og hørselshemmede som bruker tegnspråktolker har i praksis ikke frihet 6 
til å delta hvor de vil når de vil. NAV tolketjeneste har de siste årene gitt et 7 
dårligere tilbud, har lav til ingen brukermedvirkning og tolkene har så dårlige 8 
vilkår, spesielt frilanstolkene, at dette kan hevdes å være sosial dumping fra 9 
statens side.  10 
 11 
Ny språklov og tolkelov trådte i kraft januar 2022. Språkloven innebærer at 12 
tegnspråk er et språk, uavhengig av hørsel. Tolkeloven innebærer at tolking 13 
anerkjennes som en profesjon, og i tillegg skal gi større rettssikkerhet og 14 
kvalitetssikring for tolkebrukerne. Det betyr at tegnspråkstolking og 15 
talespråkstolking har til felles at de tolker mellom to eller flere personer uten 16 
felles språk.  17 
 18 
Ansvaret for tegnspråktolking ligger i dag hos NAV. Når det gjelder 19 
talespråkstolkene, så forvalter IMDi Tolkeloven mens talespråkstolkene enten er 20 
privatisert eller organisert i enkelte kommunale tjenester. Staten forvalter da med 21 
dette ansvaret for tolking ulikt etter hvilket språk som skal tolkes til og fra. Dette 22 
gjør at tolkene har ulike vilkår fra en og samme oppdragsgiver (staten). Det 23 
samme gjelder for de som benytter seg av tolketilbudet. 24 
 25 
For at individer med forskjellig språkbakgrunn skal kunne delta i samfunnet, ytre 26 
seg og være med på meningsdanning er det avgjørende at tolkingen som dekkes 27 
av Tolkeloven organiseres i en felles enhet. Et enhetlig tolkemiljø kan bidra til 28 
utvikling av sterke fagmiljøer, og det viser anerkjennelse av tegnspråk som 29 
likestilt med andre språk. 30 
 31 
Venstre vil: 32 

• Ta forvaltningsansvaret for tegnspråktolkene ut av NAV og 33 
talespråkstolkene ut av IMDi 34 

• Flytte forvaltningsansvaret til et nytt statlig organ med ansvar for språk 35 
(språkdirektorat) under Kulturdepartementet36 
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Uttalelse nr. 5 1 
Forslagsstillere: Ismail Ali Hussein, Martha Grønning, Petter Steensnæs Morland, 2 
Pål Rake 3 
 4 
Et inkluderende digitalt samfunn 5 
 6 
Det stadig mer digitaliserte samfunnet har skapt store, nye muligheter, men også 7 
utfordringer. En av de største utfordringene er at mange faller utenfor. Særlig 8 
gjelder dette sårbare grupper med begrensede digitale ferdigheter. Økende krav 9 
til digitale hjelpemidler under pandemien har gjort gapet mellom de med og uten 10 
digitale ferdigheter enda større.  11 
 12 
I et sosialliberalt samfunn er det grunnleggende at hver enkelt individ har tilgang 13 
til velferdsstatens tilbud og tjenester. Derfor er det viktig at det offentlige legger 14 
til rette for at alle har like mulighet til å komme seg gjennom ulike digitale 15 
plattformer som har blitt en del av hverdagen til innbyggerne.  16 
 17 
Venstre vil derfor opprette en rekke lokale digitale sentre i Oslo. Digitale sentre 18 
skal være et lavterskeltilbud hvor brukere kan komme for å få hjelp med det 19 
digitale Norge- alt fra søknadsfylling til annen hindring sårbare grupper opplever 20 
i det digitale velferdssystemet. Dette kan man blant annet gjøre i samarbeid med 21 
bibliotekene eller private aktører som kan gjøre dette på vegne av kommunen.  22 
 23 
Venstre vil: 24 

• Utrede muligheten for digitale sentre i alle bydeler 25 
• Innføre et prøveprosjekt i en av bydelene.  26 
• La digitalkyndige ungdommer jobbe for å bistå brukere av tilbudet  27 
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Uttalelse nr. 6 1 
Forslagsstiller: Oslo Unge Venstre 2 
 3 
Fylkeskommunens tid er forbi 4 
 5 
Makt bør alltid ligge nærmest mulig folk. Mennesker vet selv best hvor skoen 6 
trykker og hvor de trenger tilpasning i deres egen hverdag. Derfor bør oppgaver 7 
alltid gjennomføres på lavest mulig forvaltningsnivå.  8 
 9 
Fylkeskommunen er i dag unødvendig og meningsløs. Siden 1980-tallet har 10 
fylkeskommunene fått ansvaret for stadig færre oppgaver. I 2022 er videregående 11 
opplæring, kollektivtransport og fylkesveiene de eneste betydelige tjenestene 12 
fylkeskommunen tilbyr. Slike oppgaver bør flyttes vekk fra et overflødig 13 
mellomledd og til kommunene.  14 
 15 
Regionreformen hadde som mål å flytte makt fra staten og ned til nye og større 16 
regioner. Det har ikke skjedd. De nye regionene har ikke blitt tilført nok oppgaver 17 
til å rettferdiggjøre deres eksistens. Regionreformen har vært gjennomført til 18 
store protester, men har kun ført til kosmetiske endringer i offentlig forvaltning.  19 
 20 
Norge preges i dag av små og ineffektive forvaltningsorgan. Halvparten av 21 
landets kommuner har i dag under 5000 innbyggere, og hele 120 kommuner har 22 
færre enn 3000.  De minste kommunene driver ineffektivt og klarer ikke tilby 23 
gode nok tjenester. Derfor trenger vi en ordentlig kommunereform for å sikre 24 
innbyggerne bedre tjenester.  25 
 26 
Tiden er inne for en reform som flytter makten nærmere folk og kutter ut deler av 27 
offentlig forvaltning som vi klarer oss uten. Derfor vil Oslo Venstre: 28 
 29 

• Legge ned fylkeskommunen 30 
• Fjerne generalistprinsippet 31 
• Sette som krav at hver kommune skal ha minst 5000 innbyggere.  32 
• Gjennomføre en kommunereform der målet er å skape styringsdyktige og 33 

velfungerende kommuner. 34 
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Uttalelse nr. 7 1 
Forslagsstiller: Ullern Venstre 2 
 3 
Utkast til uttalelse fra Ullern Venstre til årsmøtet i Oslo Venstre 4 
 5 
Oslo Venstre er opptatt av at områdereguleringen for Skøyen skal gi en 6 
menneskelig og naturvennlig utbygging, med gode møterom mellom byggene for 7 
trivsel og hyggelige oppholdsplasser. 8 
 9 
Oslo Venstre kjemper for å bevare Bestumkilen som et stort folkeparkområde 10 
uten boligbebyggelse, men med aktiviteter for idrett, slik som kommunalt helårs 11 
svømmeanlegg, og aktiviteter for rekreasjon og kultur. Venstre vil ha en ren 12 
Hoffselv, en ren Bestumkil og en Folkepark for hele Oslo. 13 
 14 
Alt dette krever at Bestumkilens 67 mål store kommunale tomt ikke bygges ned 15 
slik plan- og bygningsetaten (PBE) har foreslått tidligere. 16 
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Uttalelse nr. 8 1 
Forslagsstiller: Østensjø Venstre 2 
 3 
E6 Oslo Øst må gjennomføres etappevis 4 
 5 
I nesten 30 år har Manglerudtunnelen vært planlagt og lovet. Den skal skåne 6 
lokalbefolkningen langs E6/Ring 3 i området Bryn, Manglerud, Høyenhall og Ryen 7 
for den enorme belastningen det er å ha en av Norges mest trafikkerte veier rett 8 
igjennom sitt lokalmiljø. I dag er området sterkt preget av støy- og 9 
luftforurensning som høyt overstiger helseskadelige verdier. Daglig kjører minst 10 
75.000 biler på denne strekningen, med en høy, og stadig økende, andel 11 
tungtrafikk. Strekningen er en av de viktigste eksportårene i landet. E6/Ring 3 er 12 
en brølende motorvei som skjærer tvers igjennom et lokalsamfunn der om lag 13 
30.000 mennesker bor, går på skole og barnehage og har sin arbeidsplass.  14 
 15 
Statens Vegvesen har med bakgrunn i prosjektporteføljen for Oslopakke 3 16 
utarbeidet en løsning for Manglerudtunnelen, og prosjektet har fått navnet E6 17 
Oslo Øst. Prosjektet skal, i tillegg til å redusere støy- og luftforurensning, gi bedre 18 
kapasitet og fremkommelighet for kollektiv-, gang- og sykkeltrafikk, bedre 19 
fremkommelighet for næringstrafikk og redusere behov for personbil på interne 20 
reiser i Oslo og Akershus. Prosjektet skal ikke øke kapasitet for personbil. 21 
Prosjektet har en estimert kostnad på 14 milliarder 2018-kroner, der 5 milliarder 22 
skal dekkes av staten og 9 milliarder gjennom Oslopakke 3 og et eget bomsnitt.  23 
 24 
Det har i lang tid vært tverrpolitisk enighet om prosjektet. Prosjektet ligger inne i 25 
revidert Oslopakke 3 fra 2012 og 2016, og planprogram ble fastsatt av Oslo 26 
kommune i 2016.  27 
 28 
Likevel har byrådspartiene (Ap, MDG og SV) de siste årene eksplisitt uttalt at de 29 
ikke ønsker å gjennomføre E6 Oslo Øst-prosjektet. Dette til tross for at Statens 30 
Vegvesens beregninger viser at trafikken vil øke betraktelig på strekningen, og 31 
dermed føre til enda dårligere luft og mer støy.   32 
 33 
Oslo Venstre mener at E6 Oslo Øst må gjennomføres raskest mulig. Det er 34 
nødvendig for å sikre gode levekår for alle mennesker som lever i boligområdet 35 
ved E6. Boligområdene, skolen og barnehagene ble etablert lenge før trafikken 36 
ble så belastende. Prosjektet er lovet, og må gjennomføres.  37 
 38 
Statens Vegvesen har allerede ferdigstilt et planforslag med reguleringsplan og 39 
konsekvensutredning. Oslo Venstre mener det er avgjørende å opprettholde 40 
framdrift i prosjektet. Det er ikke ønskelig med flere utredninger som gjør at 41 
prosjektet blir ytterligere forsinket.  42 
 43 
Oslopakke 3 har de siste årene vært underfinansiert, samtidig som der er mange 44 
viktige samferdselsprosjekter som må gjennomføres i Oslo for å sikre en grønn 45 
og effektiv transport. Oslo Venstre mener derfor det er nødvendig å gjennomføre 46 
E6 Oslo Øst etappevis, og at første etappe må gjennomføres raskt. Første etappe 47 
må sikre bygging av tunnelen, noe som vil være det viktigste grepet for å redusere 48 
luft- og støyforurensingen for lokalbefolkningen. Tunnelen vil fjerne en stor andel 49 
av trafikken på dagens trasé, inkludert så å si all tungtransport. De senere 50 
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etappene vil etablere kollektivtraseer, gang- og sykkelveier og endre dagens 51 
motorvei til en lokalvei.  52 
 53 
Oslo Venstre vil:  54 

• Sikre fremdrift i E6 Oslo Øst-prosjektet gjennom en etappevis utvikling 55 
• Gjennomføre første etappe av E6 Oslo Øst-prosjektet raskest mulig, som 56 

innebærer at tunnelen bygges og skåner lokalsamfunnet for helseskadelig 57 
luft- og støyforurensing  58 
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Uttalelse nr. 8 B 1 
Forslagsstiller: Redaksjonskomiteen 2 
 3 
Bygg Manglerudtunnelen for å skape et levende og grønt 4 
lokalsamfunn 5 
 6 
I nesten 30 år har Manglerudtunnelen vært lovet. Oslo Venstre mener at E6 Oslo 7 
Øst må gjennomføres raskest mulig for å skape et bedre lokalsamfunn fritt for 8 
helsefarlig forurensing og for å sikre mer miljøvennlig transport i området.  9 
 10 
Boligområdene, skolen og barnehagene ble etablert lenge før trafikken ble så 11 
belastende. I dag passerer 75.000 biler og stadig mer tungtrafikk området E6 12 
Oslo Øst. Støy- og luftforurensning overstiger svært helseskadelige verdier. 13 
Manglerudtunnelen skal skåne lokalbefolkningen langs E6/Ring 3 i området Bryn, 14 
Manglerud, Høyenhall og Ryen, for den enorme belastningen det er å ha en av 15 
Norges mest trafikkerte veier rett igjennom sitt lokalmiljø.  16 
 17 
Prosjektet skal redusere støy- og luftforurensning, gi bedre kapasitet og 18 
fremkommelighet for kollektiv-, gang- og sykkeltrafikk, samt bedre 19 
fremkommelighet for næringstrafikk. I tillegg vil prosjektet redusere behov for 20 
personbil på interne reiser i Oslo og Akershus. For Oslo Venstre er det viktig at 21 
prosjektet ikke skal øke kapasitet for personbil.  22 
 23 
E6 Oslo Øst-prosjektet ligger inne i revidert Oslopakke 3 fra 2012 og 2016, og 24 
planprogram ble fastsatt av Oslo kommune i 2016. Likevel har byrådspartiene Ap, 25 
MDG og SV de siste årene eksplisitt uttalt at de ikke vil gjennomføre prosjektet. 26 
Dette til tross for at Statens Vegvesens beregninger viser at trafikken vil øke 27 
betraktelig på strekningen, og dermed føre til enda dårligere luft og mer støy.   28 
 29 
Statens Vegvesen har allerede ferdigstilt et planforslag med reguleringsplan og 30 
konsekvensutredning. Oslo Venstre mener det er avgjørende å opprettholde 31 
framdrift i prosjektet for å skåne lokalsamfunnet.  32 
 33 
Prosjektet har en estimert kostnad på 14 milliarder 2018-kroner, der 5 milliarder 34 
skal dekkes av staten og 9 milliarder gjennom Oslopakke 3 og et eget bomsnitt. 35 
Oslopakke 3 har de siste årene vært underfinansiert, samtidig som det er mange 36 
viktige samferdselsprosjekter som må gjennomføres i Oslo for å sikre en grønn 37 
og effektiv transport.  38 
 39 
Oslo Venstre mener derfor det er nødvendig å gjennomføre E6 Oslo Øst 40 
etappevis, og at første etappe må gjennomføres så raskt som mulig. Første 41 
etappe må stoppe den helsefarlige luft- og støyforurensingen for 42 
lokalbefolkningen. Da må tunnelen bygges først, da den vil fjerne en stor andel av 43 
trafikken, inkludert nesten all tungtransport, på dagens trasé. De neste etappene 44 
vil så sikre kollektivtraseer og gang- og sykkelveier, som til slutt vil endre dagens 45 
motorvei til en grønnere lokalvei.   46 
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Oslo Venstre vil:  47 
• Sikre fremdrift i E6 Oslo Øst-prosjektet gjennom en etappevis utvikling 48 
• Gjennomføre første etappe av E6 Oslo Øst-prosjektet raskest mulig, som 49 

innebærer at tunnelen bygges og skåner lokalsamfunnet for helseskadelig 50 
luft- og støyforurensing. 51 

• Stille som premiss at prosjektet ikke skal øke kapasitet for personbil, men 52 
sikre bedre forhold for gange, sykkel og god kollektivtransport. 53 
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Uttalelse nr. 9 1 
Forslagsstillere: Gøril Havro, Kamile Gursel, Espen Ophaug, Nicolas Mendoza, Leif 2 
Roberg, Jens Kristian Øvstebø og  Fredrik Lading 3 
 4 
Støy og støyhåndtering i byggeprosjekter i Oslo 5 
 6 
Oslo Venstre ser med bekymring på støyen fra byggeprosjekter som mange 7 
beboere i byen blir utsatt for. I mange deler av byen ser vi kraftig vekst. Det 8 
bringer med seg mange positive momenter, men mange byggeprosjekter skaper 9 
også problemer for naboer.  10 
 11 
Flere steder oppleves situasjonen for naboer som uholdbar på grunn av graden av 12 
støy over tid. I de fleste bydeler er det innført automatisk behandling av 13 
støydispensasjoner. Det innebærer at det som regel gis dispensasjon for 14 
støyende arbeid i tidsrommet kl. 07-19. Byens innbyggere opplever det også som 15 
frustrerende at det kan være vanskelig å vite hvor man skal henvende seg, og at 16 
enkeltpersoner blir oppfordret til å ta direkte kontakt med utbygger, som gjerne 17 
kan dreie seg om flere ulike selskaper.  18 
 19 
Problemet er spesielt presserende i en tid med pandemi der mange må holde seg 20 
hjemme fordi det er satt krav om hjemmekontor og karantenereglene har vært 21 
strenge. Dette medfører at mange må oppholde seg i uakseptabelt høyt støynivå i 22 
sitt eget hjem og nærmiljø uten å ha et alternativ, selv om støyen begrenses til 23 
dagtid.  24 
 25 
Oslo kommunes veileder for saksbehandling innen støyforskriften sier at naboere 26 
må akseptere at bygge- og anleggsvirksomheten er nødvendig, og må regne med 27 
å måtte innrette seg. I 2021 ble det gitt 450 dispensasjoner fra støyforskriften i 28 
Oslo. Oslo Venstre ønsker å styrke naboers rettigheter når de blir utsatt for støy, å 29 
gjøre det enklere å klage, og å skjerpe inn praksis rundt dispensasjoner. 30 
 31 
Oslo er en by i utvikling, og med det følger byggeprosjekter og byggestøy. Det er 32 
likevel svært viktig at skadeomfanget i byggeperioden begrenses så langt det er 33 
mulig, og at nærmiljøet skjermes.  34 
 35 
Oslo Venstre ønsker: 36 

• At Byrådet anbefaler bydelene en mer restriktiv praksis i behandling av 37 
dispensasjonssøknader når det gjelder støy.  38 

• At praksis for dispensasjon bør være spesielt restriktiv i områder der det 39 
har vært mye bygging over tid, og der naboene har vært utsatt fra støy fra 40 
flere byggeprosjekter. 41 

• At søknader om dispensasjon fra støyforskriften må behandles enkeltvis, 42 
og at det ikke skal gi automatisk dispensasjon. 43 

• At god naboinformasjon skal være et krav, og at naboer skal orienteres om 44 
hvem de skal kontakte dersom de opplever at støynivået overskrider 45 
dispensasjonen.46 
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ÅM-08 VALG 
 
 
Valgkomiteen har bestått av Jarl W. Alnæs (leder), Hilde Vestrheim, Jon Nordberg, 
Håvard Hugås og Einar Dåsnes (OUV). Det har vært avholdt 6 møter og 16 intervjuer. 
Valgkomiteen har kommet frem til følgende enstemmige innstilling: 
 
 
VALG AV STYRE 
 
Leder:   Grunde Kreken Almeland (Gamle Oslo) Gjenvalg 
 
1. nestleder:  Naomi Ichihara Røkkum (Gamle Oslo)  Gjenvalg 
2. nestleder:  Olav Persson Ranes (Østensjø)   Ny 
 
Styremedlem: Siv-Lise Bendixen Sterk (Bjerke)  Gjenvalg 
Styremedlem: Tor Kåpvik (Frogner)    Gjenvalg 
Styremedlem: Jan-Petter Holtedahl (St. Hanshaugen) Ny i denne rollen 
Styremedlem: Anna Dåsnes* (Sagene)    Ny 
 
1. varamedlem: Bent Erik Bakken (Ullern)    Gjenvalg 
2. varamedlem: Konstanse Løfors (Gamle Oslo)   Ny 
3. varamedlem: Gøril Bjerkhol Havro (Gamle Oslo)  Ny i denne rollen 
4. varamedlem: Sebastian Øyrehagen (St. Hanshaugen) Ny 
5. varamedlem: Simen Jørgensen (Grünerløkka)   Ny 
 
* Einar Dåsnes forlot møtet da Anna Dåsnes’ navn ble foreslått og har ikke deltatt i 
behandlingen av hennes kandidatur. 
 
 
VALG AV DIREKTEVALGTE TIL HOVEDSTYRET 
 
Direktevalgt: Hans Kristian Voldstad (Vestre Aker)  Gjenvalg 
Direktevalgt: Hanna Lein-Mathisen (Frogner)   Ny 
Direktevalgt: Karl Arthur Giverholt (Bjerke)   Ny 
 
1. varamedlem: Joke Verwaard (Nordstrand)   Ny 
2. varamedlem: Ismail Hussein (Nordre Aker)   Ny 
3. varamedlem: Ingeborg Briseid Kraft (St. Hanshaugen) Ny 
 
 
VALG AV KONTROLLUTVALG 
 
Leder:   Olav A. Røssaak (Grünerløkka) 
 
Medlem:  Berit Kvæven (Ullern) 
Medlem:  Kyrre Alvær (Søndre Nordstrand) 
 
Varamedlem: Ane Wigers (Nordstrand) 
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VALG AV LANDSMØTEDELEGATER 
 
Oslo Venstre har totalt 31 delegater til Venstres landsmøte 14.-16. oktober 2022. 
 
Grunde Kreken Almeland (Gamle Oslo) 
Naomi Ichihara Røkkum (Gamle Oslo) 
Olav Persson Ranes (Østensjø) 
Siv-Lise Bendixen Sterk (Bjerke) 
Tor Kåpvik (Frogner) 
Jan-Petter Holtedahl (St. Hanshaugen) 
Anna Dåsnes (Sagene) 
Hans Kristian Voldstad (Vestre Aker) 
Hanna Lein-Mathisen (Frogner) 
Karl Arthur Giverholt (Bjerke) 
Hallstein Bjercke (Østensjø) 
Haakon Riekeles (St. Hanshaugen) 
Julianne Ferskaug (Frogner) 
Marit Vea (Nordre Aker) 
Gøril Bjerkhol Havro (Gamle Oslo) 
Ingrid Reite Christensen (Søndre Nordstrand) 
Marte Thorstein (Alna) 
Haakon Rian Ueland (Stovner) 
Anita Wold (Grünerløkka) 
Bent Erik Bakken (Ullern) 
Catrine Faldsrud Vold (Nordstrand) 
Odd Einar Dørum (Ullern) 
May-Brith Døssland (Nordre Aker) 
Torfinn Lødøen Gaarden (Vestre Aker) 
Stian Kvil (Grünerløkka) 
Martha Grønning (Sagene) 
Representant for Oslo Unge Venstre 
Representant for Oslo Unge Venstre 
Representant for Oslo Unge Venstre 
Representant for Oslo Unge Venstre 
Representant for Oslo Unge Venstre 
 
Vararepresentanter i prioritert rekkefølge: 
1. Britt Inglingstad (Østensjø) 
2. Kevin Johnsen (St. Hanshaugen) 
3. Margrethe Geelmuyden (Ullern) 
4. Konstanse Løfors (Gamle Oslo) 
5. Sebastian Øyrehagen (St. Hanshaugen) 
6. Emma Teigland (Nordstrand) 
7. Aleksander Engevik (Bjerke) 
8. Ingvill Elvestad Meltvedt (Vestre Aker) 
9. Torkild Strandvik (Søndre Nordstrand) 
10. Simen Jørgensen (Grünerløkka) 
11. Joke Verwaard (Nordstrand) 
12. Ismail Hussein (Nordre Aker) 
13. Ingeborg Briseid Kraft (St. Hanshaugen) 
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VALG AV REVISOR 
 
Styrets innstilling: 
Blåberg AS ved statsautorisert revisor Steinar Arild Loven velges som revisor for 
Oslo Venstre. 
 
 
VALG AV VALGKOMITÉ 
 
Styrets innstilling: 
 
Leder:   Hanne Lorvik, Grünerløkka (32) 
 
Medlem:  Tore Walaker,  Frogner (52) 
Medlem:  Ingvill Meltvedt, Vestre Aker (39) 
Medlem:  Håvard Hugås, Søndre Nordstrand (51) 
Medlem:  Rodas Tadese Sibathu, Oslo Unge Venstre (21) 
 
1. varamedlem: Aleksander Engevik, Bjerke (29) 
2. varamedlem: Emma Teigland, Nordstrand (21) 
 
 
MANDAT FOR VALGKOMITEEN 
 
I følge vedtektenes § 7, om årsmøtets arbeidsoppgaver, pkt. i) skal årsmøtet vedta 
retningslinjer for valgkomiteens arbeid hver annet år. Retningslinjene ble sist 
vedtatt på årsmøtet i 2020. Styret innstiller på at disse retningslinjene blir vedtatt 
på nytt, justert for de vedtektsendringene som hovedstyret har innstilt på i sak ÅM-
05. 
 
1. VALGKOMITEENS MANDAT 
1.1 Valgkomiteens funksjonstid er to år og starter fra det tidspunkt hvor årsmøtet 
(den blir valgt i) blir hevet. 
 
1.2 I følge vedtektenes § 7, om årsmøtets arbeidsoppgaver,  pkt. h) skal årsmøtet 
velge følgende: 

- leder 
- 1. nestleder 
- 2. nestleder 
- fire styremedlemmer 
- varamedlemmer til styret 
- leder, to medlemmer og ett varamedlem til kontrollutvalget 
- leder, medlemmer og varamedlemmer til valgkomiteen. Ingen 

medlemmer eller varamedlemmer i styret kan være medlem eller 
varamedlem i valgkomiteen 

- utsendinger til Venstres landsmøte 
- ekstern revisor 

 
Videre står det i § 7: 
 
Alle valg (pkt. h) foregår skriftlig hvis det er flere forslag og avgjøres med absolutt 
flertall ved valg av leder og nestledere, ellers ved simpelt flertall. Ved stemmelikhet 
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foretas en ny votering. Ved fortsatt stemmelikhet legges innstillingen til grunn, 
dersom ingen av kandidatene var innstilt foretas loddtrekning. 
 
Alle valg - med unntak av utsendinger til Venstres landsmøte - skjer for 2 år av 
gangen. Landsmøteutsendinger velges for 1 år.  
Dersom et medlem med tillitsverv trekker seg fra vervet innenfor valgperioden 
vedkommende er valgt for, så skal supplering skje ved automatisk opprykk av 
varamedlem etter den rekkefølge disse er valgt. Dersom lederen eller en av 
nestlederne trekker seg fra vervet, kan årsmøtet foreta eget suppleringsvalg hvor 
også personer som ikke allerede er valgt inn i styret kan velges. 
 
2. RETNINGSLINJER FOR VALGKOMITEARBEIDET 
Samtlige medlemmer av valgkomiteen bør akseptere følgende retningslinjer for 
komiteens arbeid: 
 
2.1 Valgkomiteens medlemmer avlegger taushetsløfte vedrørende komiteens 
arbeid. 
 
2.2 Valgkomiteen må forespørre de som står på valg om de er interessert i gjenvalg 
eller ikke, slik at dette eventuelt kan meddeles bydelslagene sammen med en 
henvendelse om forslag til kandidater. 
 
2.3 Valgkomiteen må forespørre alle kandidater som blir foreslått om hvorvidt de er 
villig til å stille til valg til det foreslåtte verv. 
 
2.4 Valgkomiteen kan ikke foreslå som kandidat til verv person/personer som er 
medlem av valgkomiteen med mindre vedkommende trekker seg fra komiteen 
straks forslaget fremmes enten av komiteen eller av andre. Dersom vedkommende 
ikke ønsker å trekke seg, skal forslaget avvises. Melding om dette skal umiddelbart 
meddeles styret av komiteens leder. 
 
2.5 Valgkomiteen stilles fritt i sitt arbeid med å vurdere aktuelle kandidater til 
valglisten, men den er forpliktet til å innhente nødvendig informasjon fra 
kandidaten selv, og kan eventuelt innhente informasjon fra andre kilder som den 
ønsker å benytte seg av. 
 
2.6 Komiteen bør bestrebe seg på å komme frem til en innstilling som virker 
samlende på partiet og ivaretar forskjellige hensyn som f.eks. geografisk fordeling, 
kjønns- og aldersfordeling og kontinuitet. 
 
3. FREMDRIFTSPLAN 
3.1 Styret innkaller til konstituerende møte i valgkomiteen som holdes tidlig på 
høsten året før årsmøtet. 
 
3.2 Valgkomiteen skal i god tid anmode alle bydelslag om å fremme forslag til 
kandidater til verv som skal velges på årsmøtet. 
 
3.3 Bydelslagenes frist for innsending av forslag er innen 15. november året før 
årsmøtet. 
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3.4 Valgkomiteens innstilling, vedlagt en liste med navnene på alle kandidater 
valgkoimiteen har fått inn, oversendes styret senest 3 uker før årsmøtet. 
Valgkomiteens innstilling kan med dette offentliggjøres. 
 
4. OM KANDIDATER 
4.1 Kandidater som foreslås forutsettes å ha akseptertert dette på forhånd. 
 
4.2 Kandidatene må akseptere partiets prinsipporgram og i hovedsak være enig i 
partiets politikk. 
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ÅM-09 STYRETS ÅRSMELDING FOR 2021 
 
 
1. ÅRSMØTET 2021 
 
Oslo Venstres årsmøte 2021 ble avholdt fredag 12. og lørdag 13. februar. På grunn av 
den pågående pandemien ble møtet avholdt digitalt på møteplattformen Zoom.  
 
Det ble godkjent fullmakter for 179 delegater til møtet, som blant annet behandlet 
stortingsvalgprogram, politiske uttalelser, kontingentsatser for 2022, 
vedtektsendringer, årsmelding og årsregnskap.  
 
Årsmøtet valgte delegater til Venstres landsmøte, som ble avholdt digitalt 23.-25. 
april 2021.  
 
 
1.1 Styret 
 
Styret i Oslo Venstre ble valgt for to år på årsmøtet i 2020. I 2021 har styret dermed 
bestått av: 
 

Leder:   Grunde Almeland 
 

1. nestleder:   Haakon Riekeles 
2. nestleder:   Naomi Ichihara Røkkum 

 
Styremedlemmer: Gøril Havro 
   Tina Shagufta Munir Kornmo 
   Siv-Lise Bendixen Stærk 
   Tor Kåpvik 
 
Varamedlemmer: 1. Bent Erik Bakken 
   2. Simon Seland 
   3. Dyveke Fjeld Elset 
   4. Jan-Petter Holtedahl 
   5. Hanne Hjelmungen Lorvik 

 
Oslo Unge Venstre har vært i perioden vært representert i styret ved Hanna-Lein 
Mathisen frem til 2. oktober, og deretter Tejn Rolland.  
 
Oslo Venstrekvinnelag har vært representert i styret ved Liv-Irene Haug.  
 
Venstres bystyregruppe i Oslo bystyre har vært innkalt og møtt ved anledning. 
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1.2 Hovedstyret 
 
Hovedstyrets direktevalgte medlemmer har i meldingsåret bestått av: 
 
Medlemmer:   Jarl Alnæs (Grünerløkka) 
    Sofie Høgestøl (Grünerløkka) 
    Hans Kristian Voldstad (Vestre Aker) 
 
Varamedlemmer:  1. Konstanse Løfors (Gamle Oslo) 
    2. Øystein Aurlien (Ullern) 
    3. Eirik Torheim (Grorud) 
 
Hovedstyret har for øvrig bestått av de årsmøtevalgte styremedlemmene, lederne i 
Oslo Venstres bydelslag, to representanter fra Oslo Unge Venstre, samt en 
representant fra Oslo Venstrekvinnelag og en representant fra Oslo Liberale 
Studenter. 
 
Oslo Venstres statsråder, stortingsrepresentanter, bystyrerepresentanter og alle 
Venstre bydelsutvalgsrepresentanter i Oslo har blittt ivitert til å møte på 
hovedstyremøtene. 
 
 
1.3 Finansnemnda 
 
Finansnemnda i Oslo Venstre har i meldingsåret bestått av: 
 
Leder:    Olav Røssaak (Grünerløkka) 
 
Nestleder:   Liv Irene Haug (Nordre Aker) 
 
Medlemmer:   Berit Kvæven (Ullern) 
    Britt Inglingstad (Østensjø) 
    Kyrre Alvær (Søndre Nordstrand) 
 
Finansnemnda har hatt felles møter med desisjonsnemnda i perioden. 
 
 
1.4 Valgkomiteen 
 
Valgkomiteen har i meldingsåret bestått av: 
 
Leder:    Jarl Alnæs (Grünerløkka) 
 
Medlemmer:   Håvard Hugås (Søndre Nordstrand) 
    Hilde Vestrheim (St. Hanshaugen) 
    Øydis Lebiko (Sagene)* 
    Einar Dåsnes (Oslo Unge Venstre) 
 
Varamedlemmer:  1. Jon Nordberg (Nordstrand)* 
    2. May-Brith Døssland (Nordre Aker) 
* Øydis Lebiko trakk seg i oktober 2021 før valgkomiteens arbeid i forkant av 
årsmøtet 2022 hadde startet. Jon Nordberg rykket da opp som fast medlem av 
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valgkomiteen. Valgkomiteen har foran årsmøtet 2022 fremmet innstilling på styre, 
direktevalgte til hovedstyret, kontrollutvalg og landsmøtedelegater. 
 
 
1.5 Desisjonsnemnda 
 
Desisjonsnemnda i Oslo Venstre har i meldingsåret bestått av: 
 
Leder:   Olav Røssaak (Grünerløkka) 
 
Medlemmer:  Berit Kvæven (Ullern) 
   Liv Irene Haug (Nordre Aker) 
 
Varamedlemmer: 1. Britt Inglingstad (Østensjø) 
   2. Inge Carlén (Sagene) 
 
 
2. SEKRETARIATET 
 
Det har i perioden vært følgende ansatte i Oslo Venstres sekretariat: 
 
Audun Gotaas Bonde 
Sekretariatsleder (100%), 01.01.21-31.05.21 
 
Boye Bjerkholt 
Sekretariatsleder (100%), 01.05.21-> 
 
Baard Salvesen 
Kommunikasjonsrådgiver (100%), 01.01.21-> 
 
Oda Scheel 
Kommunikasjonsrådgiver (25-100%), 01.02.21-13.09.21 
 
Ann Helen Skaanes 
Organisasjonsrådgiver (100%), 01.02.21-22.02.21 
 
Linn Skyum 
Organisasjonsrådgiver (50-100%), 22.02.21-13.09.21 
 
Ismael Odin Årthun 
Frivilligkoordinator (50%), 16.08.21-13.09.21 
 
Kontoret ble skalert opp til fem ansatte på det meste i valgkampen. Etter valget, er 
det to ansatte i sekretariatet. 
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3. STORTINGSVALGET 
 
3.1 Valgresultat 
 
I stortingsvalget 13. september 2021 fikk Venstre 38.142 stemmer i Oslo. Dette 
tilsvarer 10,0%, en fremgang på 1,6 prosentpoeng siden valget i 2017. Valgresultatet 
ga Venstre tre representanter fra Oslo. Nasjonalt fikk Venstre 4,6% av stemmene og 
8 representanter på Stortinget. 
 
 
3.2 Valgkamp 
 
Oslo Venstre gjennomførte en god og intensiv valgkamp som sikret Venstre god 
synlighet i hele byen. Aktivitetsnivået var svært høyt. Totalt ble det registrert 200 
rushtidsaksjoner, 53 postkasseaksjoner, 88 dørbankaksjoner, 302 stands og 11 
andre aktiviteter. Samlet sett er det registrert 654 aktiviteter i Oslo Venstre under 
valgkampen. I disse tallene ligger det imidlertid en betydelig underrapportering, 
spesielt på postkasseaksjoner. 
 
Det er gjennomført en egen valgkampevaluering. Det vises til den for utdypende 
informasjon om Oslo Venstres valgkamp.  
 
 
3.3 Oslo Venstres stortingsvalgliste 
 
Venstres liste til stortingsvalget i Oslo valgkrets ble vedtatt på nominasjonsmøtet 
14. november 2020. Ved valget 13. september 2021 ble de tre øverste på lista valgt, 
mens de seks neste er valgt som varamedlemmer.  
 
1. Guri Melby, f. 1981 (Grünerløkka) 
2. Ola Elvestuen, f. 1967 (Frogner) 
3. Grunde Kreken Almeland, f. 1991 (Gamle Oslo) 
4. Sofie Høgestøl, f. 1986 (Grünerløkka) 
5. Naomi Ichihara Røkkum, f. 1987 (Gamle Oslo) 
6. Sondre Hansmark, f. 1995 (Gamle Oslo, ungdomskandidat) 
7. Margrethe Geelmuyden, f. 1961 (Ullern) 
8. Haakon Riekeles, f. 1986 (St. Hanshaugen) 
9. Tina Shagufta Kornmo, f. 1968 (Frogner) 
10. Hans Kristian Voldstad, f. 1958 (Vestre Aker) 
11. Marit Vea, f. 1985 (Nordre Aker) 
12. Agnes Arnadottir, f. 1986 (Sagene) 
13. Aleksander Engevik, f. 1993 (Bjerke) 
14. Olav Persson Ranes, f. 1989 (Nordstrand) 
15. Dyveke Fjeld Elset, f. 1990 (Sagene) 
16. Sarah Zahid, f. 1996 (Søndre Nordstrand) 
17. Jarl Alnæs, f. 1967 (Grünerløkka) 
18. Hanna Lein-Mathisen, f. 2002 (Frogner) 
19. Kyrre Alvær, f. 1972 (Søndre Nordstrand) 
20. Ida Andersen Hundvebakke, f. 1990 (Østensjø) 
21. Ole Kristian Sandvik, f. 1996 (Vestre Aker) 
22. Marte Thorstein, f. 1988 (Alna) 
23. Catrine Fladsrud Vold, f. 1972 (Nordstrand) 
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24. Jan-Petter Holtedahl, f. 1967 (St. Hanshaugen) 
25. Anna Dåsnes, f. 1998 (Sagene) 
26. Odd Einar Dørum, f. 1943 (Ullern) 
 
 
3.4 Valgkamputvalget 
 
Valgkamputvalget ble satt ned i august 2020 og fungerte fram til valgdagen 13. 
september 2021. Valgkamputvalget har bestått av: 
 
Leder:   Kristin Dubland Marken 
 
Medlemmer:  Dyveke Fjeld Elset 
   Thomas Lien 
   Øydis Lebiko 
   Hanna Lein-Mathisen 
 
I tillegg har stortingskandidatene på de øverste plassene møtt i utvalget ved behov 
og mulighet, mens sekretariatet har møtt ved behov.  
 
 
3.5 Finansieringsutvalget 
 
Finanseringsutvalget ble satt ned i januar 2021 og har bestått av: 
 
Leder:   Julianne Ferskaug 
 
Medlemmer:  Odd Einar Dørum 
   Hans Kristian Voldstad 
   Ida Hundvebakke 
 
 
3.6. Valgkampevaluering 
 
Hovedstyret satte ned et valgkampevalueringsutvalg på sitt møte 23. september 
2021. Utvalget la frem sin rapport på hovedstyremøtet 20. januar 2022. Utvalget har 
bestått av: 
 
Leder:   Tor Kåpvik 
 
Medlemmer:  Haakon Riekeles 
   Catrine Fladsrud Vold 
   Torkild Strandvik 
   Elin Bashevkin 
   Tejn Rolland (OUV) 
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4. MØTER OG STUDIEVIRKSOMHET 
 
4.1 Styremøter 
 
Styret har i perioden fra årsmøtet i 2021 avholdt ni møter på følgende datoer: 
 
2021: 4. mars, 15. mars, 27. april, 1. juni, 15. september, 19. oktober, 6. desember 
2022: 13. januar, 8. februar 
 
Styret har blant annet behandlet følgende saker: 

• forberedelser til Venstres landsmøte 
• forberedelser til landsstyremøtene 
• økonomistyring i Oslo Venstre 
• valgkamp 
• medlemsaktiviteter- og arrangementer 
• medlemstall, medlemsutvikling og medlemsstrategi 
• aktuelle saker fra bystyret og Storting/regjering 
• forslag til politiske uttalelser og utspill 
• oppfølging av saker fra Venstres landsstyre 
• forberedelse av saker til hovedstyret 
• forberedelse av saker til årsmøtet 

 
Styret har også hatt løpene dialog med Venstres Hovedorganisasjon, Oslo Venstres 
folkevalgte og tillitsvalgte. En representant for bystyregruppen har møtt i styret 
jevnlig. 
 
 
4.2 Hovedstyremøter 
 
Hovedstyret har i perioden fra årsmøtet i 2021 avholdt seks møter på følgende 
datoer:  
 
2021: 11. mars, 6. mai, 17. juni, 23. september og 4. november 
2022: 20. januar 
 
Hovedstyret har blant annet behandlet følgende saker: 

• forslag til politiske uttalelser og politiske utspill 
• vedtak om budsjett for Oslo Venstre 
• valgkamp 
• forberedelse til Venstres landsmøte 
• forberedelser til årsmøtet 
• organisasjonsstatus, herunder kontingentbetaling, møter og aktiviteter 
• orienteringer fra Oslo Unge Venstre, Oslo Venstrekvinnelag og Oslo Liberale 

Studenter 
 
Hovedstyret har også gjennomført spørrehalvtimen i sine møter. Her har 
hovedstyrets medlemmer anledning til å stille spørsmål til Oslo Venstres statsråder, 
stortingsrepresentanter og bystyremedlemmer. 
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4.3 Møter i bystyregruppen 
  
4.3.1 Gruppestyremøter 
 
Gruppestyret har bestått av Venstres faste bystyrerepresentanter, 
vararepresentantene, en representant fra Oslo Venstres styre og en representant for 
Oslo Unge Venstre, samt Venstres stortingsrepresentanter fra Oslo. 
  
Det avholdes gruppestyremøter mandager i uker med bystyremøter. 
 
  
4.3.2 Bystyregruppemøter 
 
Det har vært avholdt gruppemøter på mandagen foran utvalgsmøtene i hele 
perioden. Venstres bystyrerepresentanter, -vararepresentanter og 
bystyresekretariat, samt Venstres BU-representanter og stortingsrepresentanter fra 
Oslo har vært innkalt til møtene. I tillegg har styret i Oslo Venstre, bydelslagslederne 
og sideorganisasjonene fått kopi av innkallingene. 
  
Gruppemøtene har som tidligere vært åpne for alle medlemmer. Gruppestyret har 
besluttet å fortsette å avholde gruppemøtene digitalt da erfaringene fra pandemien 
har vært langt bedre oppmøte når møtene går på Teams. 
 
 
4.4 Kurs og skolering 
 
4.4.1 Bli kjent med Venstre 
 
Bli kjent med Venstre er et kveldskurs på 2 timer. Det har blitt gjennomført 2 ganger 
i løpet av perioden. 
 
 
4.3.2 Andre skoleringer 
 
Det ble gjennomført valgkampskolering for bydelslagsledere og lokale 
valgkampsjefer på to ulike datoer i mai. I november ble det avholdt et 
skoleringsmøte om hvordan man får gjennomslag. På grunn av pandemien har det 
vært færre skoleringer enn vanlig. 
 
 
4.5 Andre møter og arrangementer 
 
4.5.1 Medlemsmøter/sosiale arrangement 
 
Det ble gjennomført fem digitale og sju fysiske medlemsmøter i løpet av 
meldingsåret. Flere av møtene var knyttet til valgkampen, og ellers har tema på 
møtene blant annet vært fullføringsreformen, miljødagen, klimaforhandlingene og 
erfaringer fra Solbergregjeringen. I tillegg kommer lokale møter og arrangementer. 
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4.5.2 Lokale møter og arrangementer 
 
Alle bydelslag i Oslo Venstre avholder egne årsmøter hvert år. I tillegg arrangeres 
det medlemsmøter og åpne styre- og BU-gruppemøter i bydelslagene gjennom 
året. Mange bydelslag har hatt åpne folkemøter om ulike tema, både digitalt og 
fysisk. 
 
 
5. REPRESENTASJON I VENSTRES HOVEDORGANISASJON 
 
Nedenstående oversikt viser hvilke medlemmer i Oslo Venstre som har vært 
representert i ulike organer i Venstres Hovedorganisasjon. 
 
 
5.1 Sentralstyret 
 
Guri Melby har i meldingsåret vært partileder. Sofie Høgestøl har vært 3. vara til 
sentralstyret. 
 
 
5.2 Landsstyret 
 
Grunde Almeland, Haakon Riekeles og Naomi Ichihara Røkkum har representert 
Oslo i landsstyret. Ved forfall har Gøril Havro, Siv-Lise Bendixen Stærk, Tor Kåpvik 
og Bent Erik Bakken møtt som vara. 
 
I tillegg har Guri Melby møtt fra sentralstyret, og Sofie Høgestøl og Ola Elvestuen 
har møtt som direktevalgte. Odd Einar Dørum har møtt som 1. vara for til landsstyret. 
Marit Vea har vært 10. vara til landsstyret. 
 
 
5.3 Landsmøtet 
 
Venstres landsmøte ble i 2021 avholdt 23.-25. april som et digitalt møte på Zoom. 
Oslo Venstre hadde 27 delegater og var representert ved: 
 
Grunde Almeland (Gamle Oslo) 
Agnes Arnadottir (Sagene) 
Hallstein Bjercke (Østensjø) 
Julianne Ferskaug (Frogner) 
Odd Einar Dørum (Ullern) 
Margrethe Geelmuyden (Ullern) 
Aleksander Engevik (Bjerke) 
Gøril Havro (Gamle Oslo) 
Kjetil Eritzland (Sagene) 
Ingvill Mlvestad Meltvedt (Vestre Aker) 
Kevin Johnsen (St. Hanshaugen) 
Amanda Rygg (Frogner) 
Stian Kvil (Grünerløkka) 
Naomi Ichihara Røkkum (Gamle Oslo) 
Tor Kåpvik (Frogner) 
Siv-Lise Bendixen Stærk (Bjerke) (Erstattet av 1. vara Anna Dåsnes, Sagene) 



48 
 

Olav Ranes (Nordstrand) 
Marte Thorstein (Alna) 
Haakon Riekeles (St. Hanshaugen) 
Marit Vea (Nordre Aker) 
Eirik Thorheim (Grorud) 
Anita Wold (Grünerløkka) 
Hans Kristian Voldstad (Vestre Aker) 
Hanna Lein-Mathisen (Oslo Unge Venstre) 
Emma Romskoug Teigland (Oslo Unge Venstre) 
Benedikte Johannessen Møller-Stray (Oslo Unge Venstre) 
Hans Jacob Thomsen (Oslo Unge Venstre) 
 
Fra sekretariatet fulgte Audun Gotaas Bonde. 
 
 
5.4 Valgkomiteen 
 
Julianne Ferskaug har møtt i valgkomiteen som forbereder valg av sentralstyre og 
landsstyre på Venstres landsmøte i 2022. 
 
 
5.5 Landsmøteforberedende komité 
 
Marit Vea har møtt i den landsmøteforberedende komiteen for «grønne og levende 
lokalsamfunn» 
 
 
6. ØKONOMI 
 
Det vises til årsberetning og revidert årsregnskap for 2021 med tilhørende noter. 
 
 
7. INFORMASJON 
 
Det sendes ut nyhetsbrev per epost til alle medlemmer, og andre interesserte 
omtrent hver tredje uke og ellers ved behov. Her formidles viktig informasjon om 
pågående prosesser, valgkamp og til å informere om Venstres standpunkt og 
gjennomslag i politiske saker. 
 
Oslo Venstres nettsider oppdateres jevnlig med informajsjon om aktiviteter, møter , 
pågående prosesser og politiske saker.  
 
Facebook brukes aktivt av egne medlemmer, folkevalgte og sekretariatet for å 
formidle Venstres politikk og til diskusjon både internt og eksternt. Oslo Venstre 
har en egen Facebookside og i tillegg en intern diskusjonsgruppe for medlemmer. 
 

8. FOLKEVALGTE 
 
8.1 Bydelsutvalgene 2019-2023 
 
Venstre er representert i 11 av 15 bydelsutvalg med til sammen 11 BU-representanter. 
Venstres medlemmer i bydelsutvalgene er: 
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Bydel     BU-representant 
01 Gamle Oslo   Gøril Havro 
02 Grünerløkka   Anita Wold 
03  Sagene   Linn Skyum  / Kjetil Eritzland * 
04  St. Hanshaugen  Hilde Vestrheim 
05  Frogner   Tore Walaker 
06 Ullern    Margrethe Geelmuyden 
07  Vestre Aker   Torfinn Gaarden 
08 Nordre Aker   May-Brith Døssland 
09 Bjerke    Siv-Lise Bendixen Stærk 
10 Grorud 
11 Stovner 
12  Alna 
13 Østensjø   Britt Inglingstad 
14  Nordstrand   Catrine Vold 
15 Søndre Nordstrand  
 
* Kjetil Eritzland tok over for Linn Skyum den 29. april etter at sistnevnte flyttet ut av 
bydelen.  
 
 
8.2 Bystyret 2019-2023 
  
Ved valget i 2019 ble Hallstein Bjercke, Marit Vea, Julianne Ferskaug og Haakon 
Riekeles valgt inn som Venstres representanter i bystyret, med Guri Melby, Odd 
Einar Dørum, Anna Dåsnes, Margrethe Geelmuyden, Audun Gotaas Bonde, Ingeborg 
Kraft og Christian Grønlie Herzog som vararepresentanter.  
 

• Hallstein Bjercke er gruppeleder og nestleder i Kultur- og utdanningsutvalget 
• Marit Vea er medlem av Samferdsels- og miljøutvalget 
• Julianne Ferskaug er medlem av Helse- og sosialutvalget 
• Haakon Riekeles er medlem av Byutviklingsutvalget 

 
Guri Melby søkte i 2021 fritak fra sitt verv som varamedlem for den tiden hun er 
stortingsrepresentant. Hans Kristian Voldstad ble i den forbindelse varamedlem til 
bystyret, i tillegg til å være  andre varamedlem til Helse- og sosialutvalget. Espen 
Ophaug er andre varamedlem til byutviklingsutvalget. 
  
I gruppesekretariatet er Kristin Dubland Marken ansatt som gruppesekretær og 
Andreas Skjæret ansatt som politisk rådgiver. 
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8.3 Stortinget 
 
Frem til stortingsvalget 2021 var Oslo Venstre representert på Stortinget med Trine 
Skei Grande og Ola Elvestuen. Tina Shagufta Kornmo, Hans Kristian Voldstad og 
Naomi Ichihara Røkkum var vararepresentanter. De var representert i følgende 
komiteer: 
 

• Trine Skei Grande i Utenriks- og forsvarskomiteen 
• Ola Elvestuen i Finanskomiteen 

 
Ved stortingsvalget 2021 fikk Oslo Venstre valgt inn tre representanter: Guri Melby, 
Ola Elvestuen og Grunde Almeland. Ved konstitueringen representantene valgt inn i 
følgende komiteer: 
 

• Grunde Almeland er leder av Familie- og kulturkomiteen og medlem av 
Kontroll- og konstitusjonskomiteen 

• Guri Melby er medlem av Utenriks- og Forsvarskomiteen 
• Ola Elvestuen er medlem av Energi- og miljøkomiteen. 

 
Vararepresentanter i rekkefølge er: Sofie Høgestøl, Naomi Ichihara Røkkum, Sondre 
Handsmark, Margrethe Geelmuyden, Haakon Riekeles og Tina Shagufta Kornmo. 
 
Fra det 166. storting trådte sammen 1. oktober frem til regjeringen Solberg gikk av 
14. oktober, møtte Sofie Høgestøl og Naomi Ichihara Røkkum i Stortinget for hhv. 
Guri Melby og Grunde Almeland. 
 
 
8.4 Regjering 
 
I meldingsåret frem til regjeringen Solberg gikk av 14. oktober 2021, hadde Oslo 
Venstre følgende representanter i regjering: 
 

• Guri Melby, kunnskaps- og integreringsminister 
• Audun Rødningsby, statssekretær på statsministerens kontor 
• Geir Olsen, statssekretær i finansdepartementet 
• Grunde Almeland, statssekretær i kunnskapsdepartementet 
• Anne Solsvik, statssekretær i kunnskapsdepartementet 
• Kjartan Almenning, politisk rådgiver i kunnskapsdepartementet 
• Thomas Lien, politisk rådgiver i kunnskapsdepartementet 

 
 
19. MEDLEMMER 
 
Oslo Venstre hadde i 2021 en medlemsvekst på 32%, og hadde ved utgangen av året 
1470 betalende (tellende) medlemmer. Betalingsprosenten er svært høy, på over 
93%. Det har vært vekst i alle bydeler, men veksten har vært størst i Grünerløkka, 
Frogner og Ullern. 
 
Også nasjonalt har Venstre hatt en god medlemsutvikling, med en vekst på 11% til et 
totalt antall på 7048 medlemmer. Nesten halvparten av Venstres nasjonale 
medlemsvekst har kommet i Oslo. 
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Som en følge av medlemsveksten, har Oslo Venstre fått flere delegater til både 
landsmøtet og landsstyret. I 2022 vil Oslo Venstre ha fire representanter i 
landsstyret og en landsmøtedelegasjon på totalt 31 (inkludert de fire 
landsstyrerepresentantene). 
 
  Registrert Betalt 31.12.2020 Vekst 
Gamle Oslo 193 180 140 29 % 
Grünerløkka 171 162 111 46 % 
Sagene 124 114 87 31 % 
St. Hanshaugen 174 161 118 36 % 
Frogner 193 181 126 44 % 
Ullern 110 107 76 41 % 
Vestre Aker 126 123 96 28 % 
Nordre Aker 124 113 85 33 % 
Bjerke 49 44 38 16 % 
Grorud 15 14 11 27 % 
Stovner 11 9 8 13 % 
Alna 44 40 34 18 % 
Østensjø 83 79 71 11 % 
Nordstrand 120 112 83 35 % 
Søndre Nordstrand 30 28 23 22 % 
Utenbys 3 3 4 -25 % 
Oslo 1570 1470 1111 32 % 

 
 
I 2019 bikket medlemstallet i Oslo Venstre under 1000 for første gang på over ti år. 
Siden den gang, har medlemstallet økt med over 50%. I nyere tid, er det kun i 2011 
og 2012 at Venstre har hatt høyere medlemstall i Oslo.  
 
Årstall Registrert Betalt 
2021 1570 1470 
2020 1251 1111 
2019 1234 973 
2018 1325 1079 
2017 1356 1208 
2016 1371 1129 
2015 1453 1217 
2014 1648 1301 
2013 1986 1376 
2012 1778 1516 
2011 2107 1503 
2010 1865 1407 
2009 1792 1380 
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2008 1195 903 
2007 1155 825 
2006 963 701 
2005 943 626 
2004 751 493 
2003 721 415 
2002 689 415 
2001 687 411 

 
 
10. BYDELSLAGENE 
 
10.1 Bydelslagsledere 2021 
 
Bydel     Bydelslagsleder 2021 
01 Gamle Oslo   Jens Kristian Øvstebø 
02 Grünerløkka   Stian Kvil 
03  Sagene   Kjetil Eritzland 
04  St. Hanshaugen  Kevin Johnsen 
05  Frogner   Tore Walaker 
06 Ullern    Odd Einar Dørum 
07  Vestre Aker   Ingvill Elvestad Meltvedt 
08 Nordre Aker   Jan Fredrik Lockert 
09 Bjerke    Aleksander Engevik 
10 Grorud   Eirik Thorheim 
11 Stovner   Håkon Ueland 
12  Alna    Marte Thorstein 
13 Østensjø   Eili Vigestad Berge 
14  Nordstrand   Olav Ranes* 
15 Søndre Nordstrand  Torkild Strandvik 
 
* Nordstrand Venstre hadde årsmøte i november 2021. Der ble Emma Teigland valgt 
som ny bydelslagsleder. 
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10.2 Bydelslagsledere 2022 
 
Bydel     Bydelslagsleder 2022 
01 Gamle Oslo   Fredrik Lading 
02 Grünerløkka   Stian Kvil 
03  Sagene   Martha Grønning 
04  St. Hanshaugen  Kevin Johnsen 
05  Frogner   Daniel Jackson 
06 Ullern    Odd Einar Dørum 
07  Vestre Aker   Ingvill Elvestad Meltvedt 
08 Nordre Aker   Gunnar Brevig 
09 Bjerke    Aleksander Engevik 
10 Grorud   * 
11 Stovner   Håkon Ueland 
12  Alna    Marte Thorstein 
13 Østensjø   Eili Vigestad Berge 
14  Nordstrand   Emma Teigland 
15 Søndre Nordstrand  Torkild Strandvik 
 
* Grorud Venstre har ikke valgt bydelslagsleder i 2022. 
 
 
11. OPPSUMMERING 
 
2021 har vært et godt år for Oslo Venstre. Organisasjonen gjennomførte en svært 
god valgkamp, med høy aktivitet og stor synlighet i hele byen. Valgresultatet på 10% 
er det beste valgresultatet Venstre har hatt i Oslo siden allmenn stemmerett ble 
innført og Venstre har nå for første gang tre representanter på Stortingets 
Oslobenk. Valgresultatet til tross, måtte Venstre likevel forlate regjeringskontorene 
i oktober, og sitter nå i opposisjon på Stortinget. 
 
Aktiviteten i partiorganisasjonen har vært høy, og det har vært sterk medlemsvekst. 
Den pågående koronapandemien har imidlertid satt sterke begrensninger på hva 
slags aktiviteter som har vært mulig å gjennomføre fysisk. Det har allikevel vært 
gjennomført et stort antall styremøter, medlemsmøter, folkemøter og andre 
aktiviteter ved hjelp av digitale virkemidler. I perioden med lav tiltaksbyrde fra juni 
og frem til nye innstramminger trådte i kraft mot slutten av året, har det vært 
gjennomført fysiske møter og aktiviteter i så stor grad som mulig. 
 
Oslo Venstre har i 2021 lagt et godt grunnlag for å synliggjøre Venstre som en viktig 
stemme i norsk politikk. Inn i mellomvalgåret 2022 sitter Venstre i opposisjon både i 
Oslo bystyre og på Stortinget. Det gir anledning til å blankpusse Venstres profil. 
 
Utadrettet virksomhet, medlemsaktiviteter, kommunikasjon, verving og skolering 
blir viktig for å fortsette å bygge en stadig mer slagkraftig politisk organisasjon. I 
løpet av det kommende året skal det foregå viktige prosesser knyttet til 
programarbeid og nominasjon både til bystyret og til bydelsutvalgene, og 2023 skal 
bli året da Venstre tar tilbake makten i Oslo. 
 

Grunde Almeland /s/ 
Leder 
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Haakon Riekeles /s/    Naomi Ichihara Røkkum /s/ 
     1. nestleder      2. nestleder 

 
 
 
Gøril Havro /s/ Tor Kåpvik /s/  Tina S. Kornmo /s/ Siv-Lise B. Stærk /s/ 
Styremedlem Styremedlem             Styremedlem Styremedlem 
 
 
 
Tejn Rolland /s/  Liv Irene Haug /s/  Hallstein Bjercke /s/ 
Oslo Unge Venstre  Oslo Venstrekvinnelag Venstres bystyregruppe 
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ÅM-10 DESISJONSNEMNDAS RAPPORT FOR 2021 
 
 
Desisjonsnemnda ble valgt på Oslo Venstres årsmøte i februar 2020 og har i 
perioden bestått av følgende medlemmer: 
 
Olav Røssaak, leder 
Berit Kvæven, medlem 
Liv Irene Haug, medlem 
Britt Inglingstad, varamedlem 
Inge Carlén, varamedlem 
 
Desisjonsnemnda arbeider ut fra lagets vedtekter og de vedtatte retningslinjene for 
desisjonsnemnda som ble vedtatt på årsmøtet 6. og 7. februar 1998 og som lyder 
slik: 
 

2. DESISJONSNEMNDAS MANDAT 
Desisjonsnemnda er et kontrollorgan som har følgende oppgaver: 

 
1. Protokoller fra styre- og hovedstyremøter gjennomgås fortløpende for å påse 

at de styrende organer arbeider i overensstemmelse med årsmøtets 
beslutninger, organenes egne vedtak og fylkeslagets vedtekter. 

2. Ved eventuelle konfliktsituasjoner i fylkeslaget skal desisjonsnemnda 
innhente synspunkter fra alle parter og gi råd til styret/hovedstyret om 
hvordan disse bør løses. 

3. Desisjonsnemndas medlemmer møtes etter behov og skal overfor årsmøtet 
avgi rapport om sitt arbeid samt komme med en helhetsvurdering av styrets 
og hovedstyrets arbeid. 

4. Desisjonsnemnda har rett til å innhente opplysninger om økonomiske 
disposisjoner. 

 
Desisjonsnemnda har hatt 1 møte i perioden og ellers kommunisert elektronisk. 
Nemnda har gått gjennom årsmelding og økonomisk årsberetning. Det er nemndas 
konklusjon at styret og sekretariatets arbeid er utført på en tilfredsstillende måte og 
i samsvar med vedtektene for laget. 
 
Møtet har vært felles med finansnemnda, som i det vesentlige har samme 
personsammensetning og av årsmøtet 2020 har fått i oppdrag å legge til rette for å 
slå sammen de to nemndene. Nemndene la fram felles forslag om dette på årsmøtet 
2021 i egen sak. Det har ikke kommet merknader til forslaget, og det legges derfor 
uendret fram for årsmøtet 2022 for vedtak. 
 
2021 har som fjoråret vært preget av smittesituasjonen, som har gjort tradisjonelt 
partiarbeid vanskelig og annerledes. Dette har preget møtevirksomheten både i 
partiets organer og i de folkevalgte organer vi er representert i. I tillegg er direkte 
velgerkontakt vanskeliggjort, og valgkampen i 2021 ble i betydelig grad påvirket av 
situasjonen. 
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For Oslo Venstres del førte til likevel valgkampen til et svært godt valgresultat, der 
partiet fikk tre stortingsrepresentanter og ga et vesentlig og kanskje avgjørende 
bidrag til partiets nasjonale valgresultat. Oslo ble landets nest beste Venstre-
kommune, og gjorde det beste stortingsvalget siden 1909. Det innebærer at det har 
vært det beste valget noensinne i den tida det har vært almen stemmerett.  
For organisasjonen har naturlig nok arbeidet fram mot og gjennomføringen av 
valgkampen hatt hovedfokus. Både tillitsvalgte, ansatte og andre medlemmer har 
lagt ned en stor innsats som fortjener ros. Det er nedsatt et 
valgkampevalueringsutvalg som vil se nærmere på styrker og svakheter i 
valgkampgjennomføringen. 
 
Oslo Venstre har god økonomistyring. Resultatet er negativt, men bedre enn 
budsjett for 2021, og i samsvar med tanken om at det ikke skal bygges egenkapital i 
valgår. For toårsperioden 2020-2021 er resultatet noe svakere enn budsjettert. De 
fleste postene i regnskapet har små avvik fra budsjett.  
 
Lotteriinntektene har vært lavere både dette året og året før, som følge av 
nedstengningene. Dette er en ny påminnelse om at disse inntektene er sårbare.  
 
Styret har tidligere lagt en investeringsstrategi som er ment å bidra til økt 
avkastning av partiets midler over tid. 
 
Nemnda opplever at partiet har arbeidet godt under de vanskelige forholdene i 
2021. Ut over valgresultatet er det særlig gledelig med medlemsveksten, som har 
fortsatt fra året før og økt betydelig. Det ligger et stort og systematisk arbeid bak 
dette, og hele organisasjonen fortjener ros for det. Mange lokallag har arbeidet 
godt, noen som vanlig og noen enda bedre enn vanlig. Det er likevel riktig å trekke 
fram styrets fokus og innsats på dette området gjennom året. 
 
Nemnda har over flere år etterlyst et bedre utadretta informasjonsarbeid. Nemnda 
opplever at Oslo Venstre også i 2021 har vært bedre synlig, som følge av både et 
godt mediaarbeid i tradisjonelle medier og godt arbeid på sosiale medier. De 
mange som har bidratt til det av tillitsvalgte, kandidater, ansatte og frivillige 
fortjener honnør for det. Når Venstre ikke lenger deltar i regjering, er rollen som 
synlig, tydelig og konstruktivt opposisjonsparti på Stortinget og i Oslo bystyre av 
sentral betydning for å vise fram partiets politikk. Arbeidet med å spre kunnskap om 
Venstres arbeid i hovedstaden kan likevel forbedres ytterligere. 
 
Det er gjort tiltak for å styrke samarbeidet mellom styret, bystyregruppa og 
bydelslagene, men smittesituasjonen har gjort også dette vanskeligere enn 
forutsatt. Det er i denne sammenhengen særskilt viktig å opprettholde arbeidet i og 
for de bydelene der Venstres organisasjon eller oppslutning er relativt svak. 
 
 
Oslo, 11. februar 2022 
 
Olav A. Røssaak /s/ Liv Irene Haug /s/ Berit Kvæven /s/  
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ÅM-11 ÅRSREGNSKAP FOR 2021 
 
Oslo Venstre presenterer her årsregnskapet for 2021. 
 
Årsregnskapet viser et underskudd på 611.245 kr. Dette dekkes inn ved å redusere 
valgkampavsetninger med 600.000 kr og den frie egenkapitalen med 11.245 kr. Oslo 
Venstre har dermed ved årets utgang 10.750.000 kr i valgkampavsetning og 
1.316.912 kr i fri egenkapital. 
 
Oslo Venstre og bydelslagene har i alle år hatt en felles økonomi hvor alle inntekter 
og utgifter har fremgått av Oslo Venstres regnskaper som har blitt presentert og 
behandlet på årsmøtene i Oslo Venstre hvert år. 
 
På grunn av myndighetspålagte krav knyttet til lotteriverdige organisasjoner (dvs. 
de ti bydelslagene som er lotteriverdige og som har mottatt lotteriinntekter) går 
lotteriinntektene ikke inn i Oslo Venstres regnskap, men direkte inn på egne 
bankkonti tilhørende hvert av de lotteriverdige bydelslagene. 
 
Når lotteriinntektene holdes utenfor har Oslo Venstre og alle de femten 
bydelslagene fremdeles en inntekts- og utgiftsdeling. Dette fremgår i egne poster 
på resultatregnskapsoversikten. 
 
Av inntektene til Oslo Venstre fordeles den delen av statsstøtten som gjelder 
«støtte til kommuneorganisasjon» til bydelslagene etter stemmetallet i den enkelte 
bydel ved forrige bystyrevalg.  
 
Utgiftene fordeles mellom fylkeslaget og bydelslagene ved at fylkeslaget dekker 
rundt 30%, mens de femten bydelslagene dekker resten som i hovedsak er fordelt 
etter bydelslagets andel av medlemmene. 
 
Regnskapsoppstilling som viser inntekts- og utgiftsfordeling samt eiendeler, 
egenskapital og gjeld for alle 15 bydelslag vedlegges. 
 
For ytterligere beskrivelse av organisatoriske og økonomiske forhold henvises det 
til notene til det vedlagte resultatregnskapet og balanse, samt årsmeldingen for 
Oslo Venstre for 2021. 
 
Forutsetningen om fortsatt drift er lagt til grunn ved utarbeidelse av årsregnskapet. 
Virksomheten er lokalisert i kontorbygg i Møllergata 16 i Oslo sentrum og forurenser 
ikke det ytre miljø. Likestillingen er ivaretatt i fylkesstyret som består av 4 kvinner og 
3 menn. 
 

Oslo, 9. februar 2022 
 

Grunde Almeland /s/ 
Leder 

Haakon Riekeles /s/     Naomi Ichihara Røkkum /s/ 
      1. nestleder      2. nestleder 

Boye Bjerkholt /s/ 
Sekretariatsleder 
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Årsresultat 2021 
 

  
Resultat 

2021 

Revidert 
budsjett 

2021 
Resultat 

2020 
Resultat 

2020-2021 
Budsjett 

2020-2021  
Inntekter            
Inndekning felleskostnader 3 544 746 2 000 000 1 213 672 4 758 418 0 1 

Offentlig støtte 1 055 070 1 027 000 1 021 012 2 076 082 2 105 000 2 

Kontingent 267 725 215 000 215 800 483 525 380 000 3 

Valgkampbidrag 1 986 000 1 450 000 124 575 2 110 575 1 300 000 4 

Andre inntekter 26 400 113 000 13 113 39 513 153 600 5 

Bruk av valgkampfond         1 900 000  
Sum driftsinntekter 6 879 941 4 805 000 2 588 172 9 468 113 5 838 600  
             
Utgifter            
Lønnsrelaterte kostnader 1 187 926 1 175 000 1 101 562 2 289 488 1 905 000 6 

Regnskap og revisjon 133 940 130 000 126 440 260 380 260 000 7 

Lokaler etc. 56 696 55 000 55 082 111 778 150 000  
Telefon og porto 15 383 50 000 18 416 33 799 95 000  
Diverse driftskostnader 183 775 85 000 76 446 260 221 200 000 8 

Møteutgifter 121 554 200 000 329 958 451 512 900 000 9 

Støtte til bydelslag 2 435 076 1 000 000 551 156 2 986 232 0 10 

Valgkamp forbruk 3 392 043 2 838 000 27 042 3 419 085 2 485 000 11 

Sum driftsutgifter 7 526 393 5 533 000 2 286 102 9 812 495 5 995 000  
             
Driftsresultat -646 452 -728 000 302 070 -344 382 -156 400  
             
Finansposter            
Finansinntekter 40 144 50 000 82 131 122 275 200 000  
Finanskostnader 4 937 2 000 1 789 6 726 20 000  
             
Resultat -611 245 -680 000 382 412 -228 833 23 600  
             
Avsetning til/fra valgkampfond -600 000   350 000 -250 000    
Avsetning til/fra fri egenkapital -11 245   32 412 21 167    
             
Sum overføringer -611 245   382 412 -228 833    

 
  



59 
 

Balanse 
 
Eiendeler 31.12.2021 31.12.2020  
Inventar 67 177 0 12 
Aksjer 4 500 500 1 500 500 13 
Sum anleggsmidler 4 567 677 1 500 500  
       
Kundefordringer 1 313 965 841 154 14 
Kasse, bank 6 494 314 10 516 447 15 
Sum omløpsmidler 7 808 279 11 357 601  
       
Sum eiendeler 12 375 956 12 858 101  
       
       
Egenskapital og gjeld 31.12.2021 31.12.2020  
Fri egenkapital 1 316 912 1 328 157 16 
Avsetning valgkamp 10 750 000 11 350 000 16 
Sum egenkapital 12 066 912 12 678 157  
       
Leverandørgjeld 66 580 9 066 17 
Skyldig skattetrekk og arb.giv.avg. 59 089 54 365  
Påløpt arbeidsgiveravgift 170 629 113 048  
Annen kortsiktig gjeld 12 746 3 465  
Sum gjeld 309 044 179 944  
       
Sum egenkapital og gjeld 12 375 956 12 858 101  

 
Noter: 
 
1. Inndekning av felleskostnader fra bydelslagene. 
Posten inneholder Oslo Venstres brutto refusjon fra bydelslagene til dekning av 
deres andel av felles utgifter, (3.467.580 kr), samt bydelslagenes kostnader ved 
egne møter og aktiviteter (77.166 kr) som Oslo Venstre har lagt ut for. Bydelslagenes 
samlede egenkapital ved årsskiftet var 1.301.396 kr. 
 
2. Offentlig støtte. 
Posten består av kommunal støtte på 153.908 kr og statsstøtte på 901.162 kr. 
Statsstøtten består av støtte til «fylkesorganisasjon» og støtte til 
«kommuneorganisasjon». Oslo Venstre har fordelt støtten til 
«kommuneorganisasjon» til bydelslagene, jfr. note 10. 
 
3. Kontingent. 
Oslo Venstre har per 1470 medlemmer per 31.12.2021. Medlemskontingenten er på 
425 kr for yrkesaktive, hvorav 175 kr går til Venstres Hovedorganisasjon, mens 250 kr 
går til Oslo Venstre. For ikke-yrkesaktive er kontingenten 150 kr, hvorav halvparten 
går til Venstres Hovedorganisasjon og den andre halvparten til Oslo Venstre. Oslo 
Venstres samlede kontingentinntekter for 2021 var 267.725 kr. 
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4. Valgkampbidrag. 
Oslo Venstre mottok i alt 1.986.000 kr i valgkampbidrag i 2021. Av dette kom 
290.450 kr i valgkampbidrag fra 139 privatpersoner, 1.010.000 kr i valgkampbidrag 
fra 4 bedrifter og 685.550 kr i valgkampbidrag via andre partiledd, hvorav 140.550 kr 
kom i form av «Venstre-venn»-bidrag via VHO fra 89 medlemmer. 
 
Iht ”Partiloven” (Lov om visse forhold vedrørende de politiske partiene) skal en 
bidragsyter som i løpet av regnskapsåret har gitt ett eller flere bidrag til 
fylkespartiet som tilsammen utgjør en verdi av over kr. 23.000 oppgis særskilt. Oslo 
Venstre mottok følgende slike gaver i 2021: 

Kistefos    500.000 kr 
Voldstad Eiendom   300.000 kr (+ 50.000 kr spleis meningsmåling) 
Venstres Hus   200.000 kr 
Haakon Riekeles         31.250 kr 
Johan Hendrik Andresen     30.000 kr 
Odd Einar Dørum        28.400 kr (+12.500 kr spleis meningsmåling) 

 
5. Andre inntekter. 
Posten består av studiestøtte fra Venstres Studieforbund på 26.400 kr. 
Studiestøtten er fordelt med 16.000 kr for aktiviteter i Oslo Venstre og til sammen 
10.400 kr for aktiviteter i regi av bydelslagene, jfr. note 10. 
 
6. Lønnsrelaterte kostnader. 
Posten omfatter lønn, feriepenger, tjenestepensjon, personalforsikringer og 
arbeidgiveravgift for de faste ansatte i løpet av året. Lønnsrelaterte kostnader 
knyttet til oppbemanning under valgkampen, er ført under valgkamp, jfr. spesifisert 
valgkampregnskap under note 11. 
 
7. Regnskap og revisjon. 
Posten består av revisjonshonorar på 31.250 kr og regnskapshonorar på 102.690kr. 
 
8. Diverse driftskostnader. 
Denne posten inneholder mange av kostnadene knyttet til den daglige driften, 
inkludert datautstyr, lisenser og en del av felleskostnadene ved Venstres Hus. I 
tillegg inneholder den ekstraordinære kostnader når de oppstår. De største 
underpostene er internett, lisenser og e-postserver med 68.242 kr og data- og 
kontorutstyr med 60.124 kr. Det er totalt brukt 183.775 kr på posten diverse 
driftskostnader, mot et budsjett på 85.000 kr. 
 
9. Møteutgifter. 
Møteutgiftene har vært lave pga. koronarestriksjoner som har lagt begrensninger på 
mulighetene til å avholde fysiske møter. Det er brukt 47.556 kr på medlemsmøter og 
åpne, politiske møter, 29.679 kr på møter i regi av VHO og 27.273 kr til sammen på 
årsmøte, hovedstyremøter og styremøter/samlinger. Møter knyttet direkte til 
valgkampen er ført under valgkamp, jfr. note 11. 
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10. Støtte til bydelslag. 
Posten består av statsstøtte til «kommuneorganisasjon» på 257.834 kr viderefordelt 
fra Oslo Venstre jfr. note 2. I tillegg inneholder posten 10.400 kr i studiestøtte fra 
Venstres Studieforbund jfr. note 5.  til bydelslag som rapporterte studietimer i 
2020. Dette gjelder Grünerløkka, Nordstrand og Østensjø Venstre. 
 
Posten inneholder også 2.166.842 kr til utgiftsdekning for fem bydelslag (Bjerke, 
Grorud, Stovner, Østensjø og Søndre Nordstrand Venstre) som ikke har egen konto 
og/eller andre egne inntekter og til syv bydelslag (Gamle Oslo, Grünerløkka, St. 
Hanshaugen, Frogner, Vestre Aker, Nordre Aker og Nordstrand Venstre) som uten 
denne støtten ville hatt negativ egenkapital. 
 
11. Valgkamp forbruk. 
Det er laget et eget valgkampregnskap: 

 
 Budsjett Regnskap  

Inntekter      
Valgkampbidrag 1 450 000 1 986 000 A 
Bruk av egne midler 1 388 000 1 406 043  
Sum inntekter 2 838 000 3 392 043  
       
Utgifter      
Lønn/valgkampsekretær 563 000 446 005 B 

Rådgivning, foto, design 150 000 32 090  
Skolering, arrangementer, diverse 200 000 141 974 C 

Valgbod, standbukker, stands 200 000 204 306 D 

Brosjyrer, materiell, programmer 350 000 347 218  
Reklame på SoMe + Google 200 000 324 204  
Reklame 800 000 1 896 246 E 

Frie midler 375 000  0  
Sum driftsutgifter 2 838 000 3 392 043  
       
Resultat 0 0  

 
A. Valgkampbidrag. 
Det har blitt samlet inn totalt 1.986.000 kr i valgkampen. I tillegg kommer 
spleiselag og kostnadsdekninger på til sammen 174.642 kr som også har gått 
til å dekke valgkampaktivitet. 
 
A. Lønn/valgkampsekretær. 
Oslo Venstre har i 2021 bemannet opp sekretariatet med midlertidige ansatte 
for å øke sekretariatets kapasitet i valgkampen. Lønn og lønnsrelaterte 
kostnader knyttet til disse beløper seg på totalt 509.005 kr, hvorav VHO har 
dekket 63.000 kr slik at Oslo Venstres netto kostnad er 446.005 kr. 
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B. Skolering, arrangementer, diverse. 
Denne posten består blant annet av kickoff-arrangementer i juni og august 
(59.879 kr) og nettokostnader for valgvake (45.271 kr) etter at egenbetaling 
og spleis på til sammen 73.761 kr er trukket fra. Posten består også av Oslo 
Venstres netto andel (8.750 kr) på et spleiselag for gjennomføring av en 
meningsmåling, der det resterende beløpet ble dekket av Odd Einar Dørum 
(12.500 kr) og Hans Kristian Voldstad (50.000 kr). 
 
C. Valgbod, standbukker, stands 
Denne posten består blant annet av valgboden på Karl Johan (67.853 kr), 
beachflagg (65.067 kr) og stand på Oslo Pride (28.140 kr). Oslo Venstre kjøpte 
også inn elektriske lastesykler som kostet 89.570 kr, men som pga. 
avskrivning over 36 måneder er kostnadsført med 22.393 kr i 2021. Den 
gjenværende verdien på 67.177 kr er ført som inventar i balansen, jfr. note 12. 
 
D. Reklame 
Reklamekostnadene er fordelt på annonsespleis med VHO til annonsering i 
Schibsted og utendørsreklame (1.131.000 kr), boards hos JCDecaux (194.040 
kr), DM (341.688 kr), radioreklame (65.520 kr) og annonsering i lokalaviser 
(101.675 kr). De resterende midlene av en totalsum på 1.896.246 kr har gått til 
produksjon av annonsemateriell, deriblant film og radiospot. 

 
12. Inventar. 
Denne posten består av to elektriske lastesykler som er bokført til en verdi av 67.177 
kr, jfr. note C. 
 
13. Aksjer. 
Denne posten består av: 
• Aksjeposter i Mento Medier AS (Vårt Land): 2000 aksjer med en markedsverdi på 

42.000 kr. 
• Andeler i KLP – AksjeGlobal SmallCap Indeks II kjøpt for 900.000 kr med en 

markedsverdi på 1.038.419 kr 
• Andeler i KLP – AksjeVerden Indeks kjøpt for 3.600.000 kr med en markedsverdi 

på 4.209.816 kr. 
 
14. Kundefordringer 
Posten inneholder i all hovedsak upppgjorte utgiftsdekninger fra bydelslag som har 
lotteriinntekter og/eller egen bankkonto med midler, kontingentpenger for 2. halvår 
og «Venstre-venn»-bidrag for hele 2021 som VHO skylder Oslo Venstre ved 
årsskiftet. I tillegg består posten av noen uoppgjorte egenandeler fra tidligere år. 
 
15. Kasse/bank 
Av midlene som inngår i denne posten står 37.540 kr på egen skattetrekkskonto 
som dermed er bundne midler. 
 
16. Fri egenkapital og avsetning valgkamp 
Regnskapet for 2021 viser et underskudd på 611.245 kr. Dette er dekket inn ved å 
redusere den frie egenkapitalen med 11.245 kr og avsetning valgkamp med 600.000 
kr. Den frie egenkapitalen er per 31.12.21 på 1.316.912 kr, mens avsetning valgkamp er 
på 10.750.000 kr. 
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17. Leverandørgjeld 
Denne posten består av gjeld til VHO ved årsskiftet, blant annet knyttet til husleie, 
fordelingskostnader og reiseutjevning. 
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Venstres bydelslag 01 GOV 02 GLV 03 SAV 04 SHV 05 FMV 06 ULV 07 VAV 08 NAV 09 BJV 10 GRV 11 STV 12 ALV 13 ØSV 14 NSV 15 SNV SUM 
Årsregnskap                

 

Resultat 2021                

Inntekter                

Lotteriinntekter 56 278 56 278 56 278 56 278 56 278 56 278 56 278 56 278 0 0 0 56 278 0 56 278 0 562 780 
Inndekn felleskostn. bydelslag 350 350 299 285 0 305 104 354 277 0 208 863 90 919 97 522 30 736 19 143 0 171 336 178 155 61 152 2 166 842 
Offentlig støtte 19 628 24 112 20 443 21 546 28 153 22 170 27 361 30 119 7 314 3 453 3 165 7 230 15 407 22 122 5 611 257 834 
Kontingent 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Valgkampbidrag 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Andre inntekter 0 4 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 900 4 400 0 10 400 
Rente- og finansinntekter 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Sum driftsinntekter 426 256 383 775 76 721 382 928 438 708 78 448 292 502 177 316 104 836 34 189 22 308 63 508 188 643 260 955 66 763 2 997 856 

                 

Utgifter                 

Lønn: sekretariat -101 805 -91 589 -64 504 -91 114 -102 399 -60 584 -69 612 -63 910 -24 946 -7 959 -5 108 -22 571 -44 666 -63 316 -15 799 -829 882 
Regnskap og revisjon -11 479 -10 327 -7 273 -10 273 -11 546 -6 831 -7 849 -7 206 -2 813 -897 -576 -2 545 -5 036 -7 139 -1 781 -93 571 
Husleie etc. -4 859 -4 371 -3 079 -4 349 -4 887 -2 891 -3 322 -3 050 -1 191 -380 -244 -1 077 -2 132 -3 022 -754 -39 608 
Telefon og porto -1 884 -1 695 -1 193 -1 685 -1 894 -1 120 -1 287 -1 183 -460 -147 -94 -419 -827 -1 172 -293 -15 353 
Sekretariatsutgifter -15 664 -14 092 -9 925 -14 019 -16 754 -9 322 -10 711 -9 833 -3 838 -1 225 -786 -3 473 -6 872 -9 742 -2 431 -128 687 
Møteutgifter -5 548 -5 100 -3 936 -5 081 -12 082 -9 314 -4 249 -9 989 -2 199 -1 443 -1 292 -10 853 -4 871 -6 060 -1 759 -83 776 
Valgkamp (forbruk) -283 173 -254 757 -179 420 -254 563 -287 302 -171 266 -193 628 -177 768 -69 389 -22 138 -14 208 -101 956 -124 239 -176 116 -43 946 -2 353 869 
Støtte til andre Venstre-lag 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Overf. Valgkampfond 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Lisensavgift (Bingo) -1 844 -1 844 -1 844 -1 844 -1 844 -1 844 -1 844 -1 844 0 0 0 -1 844 0 -1 844 0 -18 440 
Renteutgifter/gebyrer 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Sum driftsutgifter -426 256 -383 775 -271 174 -382 928 -438 708 -263 172 -292 502 -274 783 -104 836 -34 189 -22 308 -144 738 -188 643 -268 411 -66 763 -3 563 186 

                 

Årsresultat (+overskudd/-underskudd) 0 0 -194 453 0 0 -184 724 0 -97 467 0 0 0 -81 230 0 -7 456 0 -565 330 
                 

Oslo Venstres bydelslag 01 GOV 02 GLV 03 SAV 04 SHV 05 FMV 06 ULV 07 VAV 08 NAV 09 BJV 10 GRV 11 STV 12 ALV 13 ØSV 14 NSV 15 SNV SUM 
                bydelslagene 

Balanse 2021                 

Eiendeler                 

                 

Aksjer 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Bank 26 738 26 738 275 086 26 738 26 738 599 641 26 738 124 205 0 0 0 967 290 0 34 194 0 2 134 109 
Kundefordringer (debitorer) (M16 4. kvartal) 27 696 27 696 27 696 27 696 27 696 27 696 27 696 27 696 0 0 0 27 696 0 27 696 0 276 956 

                 

Sum eiendeler 54 434 54 434 302 782 54 434 54 434 627 337 54 434 151 901 0 0 0 994 986 0 61 890 0 2 411 065 
                 

Egenkapital og gjeld                 

                 

Fri egenkapital 0 0 53 895 0 0 388 179 0 0 0 0 0 859 322 0 0 0 1 301 396 
Valgkampavsetning (-fond) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Sum egenkapital 0 0 53 895 0 0 388 179 0 0 0 0 0 859 322 0 0 0 1 301 396 

                 

Leverandørgjeld (kreditorer) (OsloV) 54 434 54 434 248 887 54 434 54 434 239 158 54 434 151 901 0 0 0 135 664 0 61 890 0 1 109 670 
Skyldig skattetrekk og AGA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Avsetning feriepenger inkl. AGA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Sum gjeld 54 434 54 434 248 887 54 434 54 434 239 158 54 434 151 901 0 0 0 135 664 0 61 890 0 1 109 670 

                 

Sum egenkapital og gjeld 54 434 54 434 302 782 54 434 54 434 627 337 54 434 151 901 0 0 0 994 986 0 61 890 0 2 411 065 
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Org/rev.nr 926 419 757mvA 

       BLÅBerg AS 
         

medLem i den nOrSke reviSOrfOrening 

Til 

OSLO VENSTRE 

UAVHENGIG REVISORS BERETNING 

Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet 

Konklusjon 
Vi har revidert OSLO VENSTRE sitt årsregnskap som viser et underskudd på NOK 611 245. 
Årsregnskapet består av balanse per 31. desember 2021, resultatregnskap for regnskapsåret 
avsluttet per denne datoen og noter til regnskapet, herunder et sammendrag av viktige 
regnskapsprinsipper. 

 
Etter vår mening er det medfølgende årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et 
rettvisende bilde av selskapets finansielle stilling per 31. desember 2021, og av dets resultater for 
regnskapsåret avsluttet per denne datoen i samsvar med regnskapslovens regler og god 
regnskapsskikk i Norge. 

 
Grunnlaget for konklusjonen 
Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder de 
internasjonale revisjonsstandardene (ISA-ene). Våre oppgaver og plikter i henhold til disse 
standardene er beskrevet i Revisors oppgaver og plikter ved revisjon av årsregnskapet. Vi er 
uavhengige av selskapet slik det kreves i lov og forskrift, og har oppfylt våre øvrige etiske plikter i 
samsvar med disse kravene. Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og 
hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon. 

 
Styrets og daglig leders ansvar for regnskapet 
Ledelsen er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet i samsvar med lov og forskrifter, herunder for at 
det gir et rettvisende bilde i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge. 
Ledelsen er også ansvarlig for slik intern kontroll som den finner nødvendig for å kunne utarbeide et 
årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller 
utilsiktede feil. Ved utarbeidelsen av årsregnskapet må ledelsen ta standpunkt til selskapets evne til 
fortsatt drift og på tilbørlig måte opplyse om forhold av betydning for fortsatt drift. Forutsetningen 
om fortsatt drift skal legges til grunn for regnskapet så lenge det ikke er sannsynlig at virksomheten 
vil bli avviklet. 

 
Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av regnskapet 
Vårt mål er å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet som helhet ikke inneholder 
vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil, og å avgi en 

 
Blåberg AS  

Org/revisor nr: 926 419 757mva 
Adresse: Fjordsenteret, Onstadvegen 25,5745 Aurland 

Epost: blaberg@revisor-loven.no 
Tlf : 90985813 

mailto:blaberg@revisor-loven.no


66 
 

. 

BLÅBerg AS 
 

 
revisjonsberetning som inneholder vår konklusjon. Betryggende sikkerhet er en høy grad 
av sikkerhet, men ingen garanti for at en revisjon utført i samsvar med lov, forskrift og god 
revisjonsskikk i Norge, herunder ISA-ene, alltid vil avdekke vesentlig feilinformasjon som 
eksisterer. Feilinformasjon kan oppstå som følge av misligheter eller utilsiktede feil. 
Feilinformasjon blir vurdert som vesentlig dersom den enkeltvis eller samlet med 
rimelighet kan forventes å påvirke økonomiske beslutninger som brukerne foretar basert 
på årsregnskapet. 
 
Det henvises til https://revisorforeningen .no/revisjonsberetninger som inneholder en beskrivelse 
av revisors oppgaver og plikter 

Uttalelse om øvrige lovmessige krav 

Konklusjon om registrering og dokumentasjon 
Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har 
funnet nødvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE) 3000 
«Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk 
finansiell informasjon», mener vi at ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og 
oversiktlig registrering og dokumentasjon av selskapets regnskapsopplysninger i samsvar 
med lov og god bokføringsskikk i Norge. 
 
 
Aurland, 10. februar 2022 
 
Blåberg AS 

 
 

Steinar A. Loven 
statsautorisert 
revisor 
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ÅM-12 INNKOMNE SAKER 
 
 
Det er ikke meldt opp noen innkomne saker. 
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ÅM-13 AVSLUTNING 
 
 
Leder avslutter møtet og ønsker vel hjem. 
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