
 

Saksliste Årsmøte Østfold Venstre 2017  
 

Sak F01  Konstituering og åpning  

Sak F02  Taler til årsmøtet 

Sak F03  TEMA: «Hvordan sikre jobb til alle i fremtiden?»  

Sak F04  Behandling av stortingsvalgprogram 2017-2021 

Sak F05  Generell politisk debatt  

Sak F06  Politiske uttalelser  

Sak F07  Valgkampplan for Østfold Venstre 2017  

Sak F08  Styrets årsmelding  

Sak F09  Regnskap 2016   

Sak F10  Budsjett 2017  

Sak F11  Kontingent 2018 

Sak F12  Innkommende saker 

Sak F13 Valg 

 Valg av ny valgkomite og supplerende valg på fylkesstyret  
Valg av delegater til Landsmøtet til Venstre 2017 



 

Program årsmøtet til Østfold Venstre, 11.februar 2017 
Litteraturhuset i Fredrikstad 

0900 Registrering og enkel frokost (rundstykker og kaffe) 

0930 Åpning av møte og velkommen  
  

Sak F01  Konstituering og åpning  

Sak F02  Taler til årsmøtet 

a) Fylkesleder Maren Hersleth Holsen  

b) Valgkampsekretær Brede Bøe  

c) Stortingskandidaten Finn-Erik Blakstad  

Sak F06  Politiske uttalelser, prioriteringsdebatt  

  Innkommende uttaler: 

o Eidsberg Venstre: vedr samarbeid valg 2017 

o Moss/Rygge Venstre: En bedre regjering 

o Moss/Rygge Venstre: Borg Havn (sendt inn 2.februar) 

o Sarpsborg Venstre: Avvikling av reklame på barnekino (sendt inn 2.februar) 

o Sarpsborg Venstre: Innsamling av matavfall (sendt inn 2.februar) 

o Fylkesstyret: Vi ser mulighetene (sendt inn 3.februar) 

o Nestlederne i fylkesstyret: Digitalt løft i skolen (sendt inn 4.februar) 

Sak F03 TEMA: «Hvordan sikre jobb til alle i fremtiden?»   
v/Simen Markussen fra Frisch-senteret  

Sak F04  Programbehandling; presentasjon av programmet  
 

Kl.1130 Lunsj 

 

Sak F05  Generell politisk debatt inkl debatt på programmet  

Sak F04 Programbehandling; behandling av endringsforslag og vedtak  

Sak F07  Valgkampplan for Østfold Venstre 2017  

Sak F08  Styrets årsmelding  

Sak F09  Regnskap 2016   



Sak F10  Budsjett 2017  

Sak F11  Kontingent 2018 

Sak F12  Innkommende saker 

  Det har ikke kommet noen innkommende saker  

Sak F06  Politiske uttalelser; behandling og vedtak  

Sak F13 Valg 

 Valg av ny valgkomite og supplerende valg på fylkesstyret  

Sak F13 Valg av delegater til LM17 + varaer.  

Østfold har 7 delegater. 

 

Årsmøtet ferdig ca. kl.1700 

Direkte talkshow med publikum Face2face/Blakstad på Tinget 

 

Kl.1800 Middag på Litteraturhuset. 
  Påmelding til middag innen torsdag 9.februar 

 

 

 



                                                
 

Forslag til forretningsorden for Østfold Venstres årsmøte 2017  

 
1. Vedtak på årsmøtet fattes med simpelt flertall når annet ikke er bestemt i 

Venstres vedtekter.  
 

2. Stemmeberettigede årsmøtedeltakere melder seg på talelisten ved tydelig å 
vise nummerskilt.  

 
3. Forslag må leveres skriftlig til møtelederen.  

 
4. Stemmeberettigede er alle medlemmer i Østfold Venstre som har betalt 

kontingent for 2016.   
 

5. Møteleder kan innføre taletid og organisere debatten etter behov.  
 

6. Forretningsorden vedtas ved konstitueringen av møtet. Endringer i 
forretningsorden kan dog senere vedtas med 2/3 flertall.  

 
7. Ved personvalg skal alternative forslag til den framlagte innstillingen settes 

opp mot en bestemt person i denne innstillingen. Den er valgt som oppnår 
flere enn halvparten av de avgitte stemmer. Blank stemmeseddel regnes som 
avgitt stemme. Avstemningen skal være skriftlig dersom minst en delegat 
krever det.  

 
8. Dersom ingen kandidat i første valgomgang oppnår mer enn halvparten av 

de avgitte stemmene, foretas omvalg. Er det flere enn to kandidater faller 
kandidaten med færrest stemmer ut. Det foretas nye valgomganger inntil én 
av kandidatene har fått over halvparten av avgitte stemmer. Ved 
stemmelikhet foretas en ny votering. Ved andre gangs stemmelikhet foretas 
loddtrekning.   9. Alle valg på årsmøtet gjelder fra årsmøtets avslutning.  

 
9. Ved behandling av årsmøtets saker er det kun delegater som har forslag- og 

stemmerett.  
 

10. Årsmøtet kan innvilge talerett til ikke-delegater.  
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Uttalelse fra Årsmøtet i Eidsberg Venstre, 21.01.2017 
 

 

            
 
 
Årsmøtet i Eidsberg Venstre er av den oppfatning at Venstre ikke skal binde seg til samarbeidsavtaler foran 
Stortingsvalget 2017.  
 
Vi anser Venstre som et liberalt parti med kjernesaker og verdisyn som har solid forankring i sentrum av 
norsk politikk. Særlig ønsker vi at Venstre skal prioritere klimasaker, en human flyktningpolitikk, skole, helse 
og den moderne familien, samt det nye, grønne næringslivet.  
 
Som støtteparti til Regjeringen har vi fått gjennomslag for mange viktige Venstre-saker. Den senere tiden ser 
vi imidlertid et Høyre i regjering som i stigende grad tilbyr sentrale posisjoner til Frp-politikere som står svært 
lang fra Venstres verdisyn. Dette påvirker praktisk politikk i en negativ retning, og er svært problematisk for 
mange Venstre-medlemmer. Det ønsker vi at partiet tar på alvor.  
 
Eidsberg Venstre ønsker at Venstre går til valg på egne kjerneverdier. Partiet bør ikke søke makt for 
maktens skyld, men ha som prioritet at våre kjerneverdier ivaretas best mulig. Det kan være i opposisjon 
eller også i samarbeid med partier vi tradisjonelt ikke har samarbeidet så tett med.  
 
Vi tror dette er grunnleggende for å gjenreise tilliten til Venstre, og sikre videre eksistens for Norges eldste 
parti.  
 
Årsmøteuttalelsen oversendes årsmøtet til Østfold Venstre, hvor vi ber om at saken drøftes for videre innspill 
til partiledelsen i Venstre.  
 
 
 
 
På vegne av årsmøtet i Eidsberg Venstre,  
 
 

 
 
Stina Lintho Lippestad 
Leder i Eidsberg Venstre  
 



Forslag til uttale til Østfold Venstres årsmøte 

Fra Joakim Karlsen og Maren Hersleth Holsen 

 

Digitalt skoleløft 

Store deler av det norske samfunnet har i noen grad blitt digitalisert, men mange steder henger 

skolen etter. Skolen må være i stand til å møte den digitale revolusjonen, for barn og unge som ikke 

mestrer digitale ferdigheter, risikerer å henge etter på mange samfunnsområder senere i livet.   

Venstre vil sørge for at digitalt læremateriell og relevant programvare av høy kvalitet blir tilgjengelig 

for flere.  Lærerne må få muligheten til å tilegne seg god IKT-kompetanse, og den tekniske 

infrastrukturen må fungere godt på skoler i hele landet.  

Digital infrastruktur: Bredbånd og skjermer 

Rapporten «Monitor skole 2016» fra Senter for IKT i utdanningen undersøkte skolens digitale 

tilstand. Den viste at det er store forskjeller mellom skolene når det kommer til hva slags utstyr de 

har. Hvis pedagoger og elever skal kunne bruke digitale ressurser, må nettilgangen være stabil og ha 

tilfredsstillende kapasitet. Antallet datamaskiner eller nettbrett må være tilpasset antall elever, og 

det må være IKT-hjelp på skolen. 

Teknologisk kompetanseløft for lærerne 

Når skolen digitaliseres settes det også større krav til elevenes kompetanse i nettbruk, kildekritikk og 

personvern. Lærerutdanningen må reflektere dette.  

Ifølge Monitor-rapporten prioriterer omtrent halvparten av skolene i liten eller ingen grad ressurser 

til kompetanseheving i grunnleggende ferdigheter eller pedagogisk kompetanse i IKT. Skolene 

varierer også stort i digital modenhet. Enkelte skoler arbeider systematisk med teknologi, mens 

andre ligger langt bak. Det påpekes at vi ennå ikke ivaretar kompetansemålene i læreplanen, både 

når det gjelder elevers og læreres kompetanse. Venstre mener at teknologiforståelse må være del av 

alle lærerutdanningene, inkludert PPU, siden dette vil være viktig i nesten alle fag fremover. Venstre 

mener også at videreutdanningen for lærere må styrkes på teknologiområdet, og at staten må legge 

til rette for å heve IKT-kompetansen i skolen.  

Lær kidsa koding 

Venstre vil styrke barns teknologiforståelse ved å gi dem flere muligheter til å lære programmering. 

Mennesket må lære seg å styre teknologien, slik at teknologien ikke styrer mennesket. Den nye 

digitale hverdagen krever at vi forstår hvordan digitale hjelpemidler brukes, men også hvordan de 

virker og skapes.  

Programmering kan brukes i alt fra webdesign og spillutvikling, til å utvikle fremtidens apper og 

datasystemer. I tillegg er det en effektiv måte å utvikle ferdigheter som logikk og forståelse for språk 

og matematikk. I dag finnes prøveprosjekter med programmering som valgfag i Norge. Venstre 

ønsker å gjøre dette til en permanent ordning, slik man har positiv erfaring med internasjonalt.  



Venstre foreslår også programmering som obligatorisk fag på prøveskoler, og vil  legge bedre til rette 

for at barn og unge skal kunne få tilbud om programmeringskurs gjennom bl ant annet bibliotek og 

kulturskole.  

Digitale læremidler er mer enn tekst på skjerm 

Framveksten av digitale læremidler skaper nye muligheter for bedre læring og tilpasset opplæring for 

hver enkelt elev.  Norsk næringsliv er langt framme i utviklingen av slike «edtech»-løsninger 

(educational technology), og Norge har et stort potensiale både for næringsutvikling og som 

foregangsland i digital skole. 

Et mangfold av læremidler 

Innkjøp og innføring av digitale verktøy er utfordrende både for kommunene som skoleeiere, 

rektorer som skoleledere og lærere som pedagoger. Utviklingen går raskt, og mange verktøy kan 

raskt vise seg utdaterte. Venstre vil opprette en ressursbank og en veileder for kommunenes digitale 

investeringer.  

Dagens monopolsituasjon i læremiddelmarkedet er uheldig. For eksempel er Venstre skeptiske til at 

det fylkeskommunale Nasjonal digital læringsarena (NDLA), som i hovedsak samler tekst digitalt og i 

liten grad reflekterer utviklingen av digitale læremidler, er en så dominerende aktør. Det behøves 

varierte og oppdaterte digitale alternativer.  

Venstre vil: 

 Sikre at lærere, lærerstudenter og skoleledere gis nødvendig kompetanse  gjennom 

lærerutdanning, inkludert PPU, og videreutdanningsmuligheter. 

 Innlemme bruk av IKT i undervisningen i ulike fag i lærerutdanningene. 

 Innføre programmering og teknologiforståelse som en del av læreplanen for grunnskolen. 

 Legge til rette for samarbeid mellom fagmiljøer som jobber med digital teknologi og skolene, 

med mål om at det skal eksistere et fagtilbud rundt programmering i skolen.  

 Gi kommunene, den enkelte skole og den enkelte lærer frihet til å velge og å prøve ut digitale 

læringsverktøy i klasserommet. 

 Opprette en offentlig nasjonal portal for digitale læremidler fra norske og utenlandske 

leverandører som tilfredsstiller bestemte kvalitetskrav, der skolene kan kjøpe digitale 

læremidler fra et mangfold av leverandører, subsidiert gjennom offentlige tilskudd. 

 Videreutvikle en nasjonal digital tekst- og undervisningsbank for alle trinn i skolen, der lærere 

og elever kan finne oppdatert, variert informasjon som dekker aktuelle fag og temaer, gratis 

tilgjengelig for elevene i digital form. 

 Utvikle et nasjonalt system for spredning av beste praksis innen bruk av digitale læremidler 

og systemer for læringsanalyse i undervisningen. 

 Fjerne mva. på digital læremidler slik at disse likestilles med trykte lærebøker. 

 Legge til rette for at innovasjon på teknologi og digitale verktøy rettet mot 

utdanningssektoren kan skje i norsk næringsliv. 

 Støtte mer forskning på effekten av digitale pedagogiske verktøy. 



Forslag til uttalelse fra fylkesårsmøtet i Østfold Venstre 11. februar 2017 : 

 

Borg Havn kan gi bedre byutvikling 
-Venstre vil utvikle Østfoldbyene med færre trailere og et urbant næringsliv  

 

Østfold Venstre registrer at det ikke er politisk flertall for tidligere forslag fra Moss Venstre om å 

videreføre dagens lokale/regionale havn i Moss. Venstre går mot en ny stor havneutbygging i 

Moss. Venstre ønsker heller at nasjonal vekst i containertrafikken må skje over Borg Havn. 

 

Østfold Venstre ønsker å løse store lokale samferdselsutfordringer i Moss, Fredrikstad og Sarpsborg: 

1) Biltrafikken kveler byene og luftkvaliteten medfører helseplager  

– Venstre vil ha miljøvennlige og målrettede bypakker som gir færre biler i alle bysentra. 

 

2) Østfold utnytter i dag ikke sin strategiske beliggenhet til å skape nye arbeidsplasser  

– Venstre vil at arealene rundt stasjonene utnyttes til byutvikling og urban næringsutvikling. 

 

3)  Fredrikstad og Borg Havn er ikke koblet på E6 

– Venstre vil koble Fredrikstad på E6 med en ny havnevei mellom Borg og Årum/Sarpsborg.  

 

4) Fergetrafikken i Moss stopper byutviklingen  

- Venstre vil legge Riksvei 19 i tunell under Moss by 

 

5) Jordvernet i Østfold er truet av byer som flyter utover sine grenser 

-Venstre vil fortette byene slik at arealer utenfor byene kan vernes 

 

6) Trafikkøkningen på E6 sprenger prognosene  

-Venstre vil flytte gods til bane og øke kollektivsatsningen 

Mest mulig gods må losses direkte på bane fra Gøteborg Havn. Behovet for havner i Oslofjorden vil 

endres. Borg bør utvikles til en nasjonal sentralhavn. Dette vil åpne for mange nye grønne 

arbeidsplasser i hele fylket. En satsing på Borg vil også utløse finansiering av ny havnevei fra 

Borg/Fredrikstad til Årum/E6 

 

 

Forslagstiller: Delegasjonen fra Moss og Rygge Venstre 

 



ØSTFOLD VENSTRES ÅRSMØTE 11. FEBRUAR 2017.  
 
Forslag til uttalelse fra Moss & Rygge Venstre, vedtatt på årsmøte 19. Januar 2017.  
 
”En bedre regjering. 
 
Venstre mener erfaringen etter valget i 2013 viser at FrP i regjering flytter 
maktbalansen i norsk politikk lenger vekk fra sentrum. Erfaringen er også at det i den 
praktiske politikken er vanskelig å få FrP til å overholde avtaler de har inngått med 
stortingsflertallet. 
 
Derfor kan ikke Venstre støtte eller delta i en regjering der FrP inngår, etter va lget i 
2017.  
 
Venstre ønsker selv å delta i regjering sammen med KrF, hvor Høyre er førstevalg til 
samarbeidspartner.” 
 
 
I henhold til vedtektenes bestemmelser om innsending av forslag til årsmøtet, ber jeg 
om at denne følger innkallingen. 
 
Moss, den 23. Januar 2017. 
 
 
Brede Bøe 
leder 



Uttalelse fra Sarpsborg Venstre 

Sarpsborg Venstre vil ha kommunal innsamling av matavfall fra private 

husholdninger.  

Å kildesortere betyr å sortere avfallet så nær kilden som mulig, altså før de ulike avfallstypene 
blir blandet sammen i søppelbøtta. Sarpsborg kommune tilbyr ikke innhenting av matavfall, 
noe Sarpsborg Venstre vil arbeide for skal endres. Utsortering av matavfall til eksempelvis 

biogass vil gi regional verdiskaping. Næringsstoffene i matavfallet vil kunne gjenvinnes 
gjennom biogassproduksjon, noe som ikke skjer dersom matavfallet bare brennes med resten 
av avfallet. Sarpsborg Venstre mener derfor at man må prioritere å innarbeide innhenting av 

matavfall fra private husholdninger fra private husholdninger.  

 



Uttalelse fra Sarpsborg Venstre 

Venstre ønsker å avvikle reklame på barnekino i Sarpsborg. 

På Sarpsborg kino vises det reklame før barnefilmer. På fjernsyn er det forbud mot reklame 
særlig rettet mot barn, og reklame skal ikke sendes ti minutter før og etter barneprogram, men 
dette gjelder ikke i like stor grad på kino. Sarpsborg Venstre mener at Sarpsborg bystyre bør 
fatte et vedtak som sier at reklame før typiske barnefilmer ikke skal godtas. I 

markedsføringsloven står det at man skal vektlegge om handelspraksisen er rettet direkte mot 
barn, og at det ikke er lov med direkte kjøpsoppfordringer til barn. Sarpsborg Venstre mener 

at man derfor bør avvikle all reklame på typiske barnefilmer på Sarpsborg kino.  



Forslag til uttalelse fra årsmøtet i Østfold Venstre 11. februar 2017 

 

 

Stedsutvikling og næringsutvikling i Østfold: 

Vi ser mulighetene - det vi vil får vi til 

 
Hele Østfold har de beste forutsetningene for å lykkes  med velferdsutvikling etter 

oljealderen. Vi har tilgang til fornybare naturressurser, arbeidskraft, kompetansemiljøer, 

marked og infrastruktur. I jakten på «den nye oljen» trenger vi et politisk lederskap som 

både prioriterer næringsutvikling med nye arbeidsplasser og stedsutvikling som gjør at 

mennesker som bor her trives. 

Utfordringer: 

 Byene og tettstedene flyter utover sine grenser 

 Matjord og naturresurser er truet 

 Det er ofte enklest å bruke bil som transportmiddel 

 Industrikompetansen kunne vært bedre tilknyttet forskning og utdanning 

 40.000 østfoldinger står utenfor arbeidslivet 

 

Østfold Venstre vil: 

 Fortette alle tettsteder og byer 

 Stoppe utbygging mellom definerte byer og tettsteder 

 Bidra til å utvikle attraktive bomiljøer på små og store steder 

 Koble industrikompetansen til forskningsmiljøene i Halden, Fredrikstad og Ås  

 Samarbeide aktivt med kommuner og næringsliv for å få flere østfoldinger i arbeid. 

 

Østfold Venstre mener det er en klar sammenheng mellom sosiale utfordringer i Østfold 

og et politisk lederskap som ikke definerer Østfolds fremtid godt nok. Østfold har falt 

mellom to stoler i oljealderen. Dersom velgerne gir Østfold Venstre et stortingsmandat, 

lover fylkeslaget at Østfold skal løftes inn i fremtiden. Østfold trenger en representant på 

Stortinget som kan bidra til å definere fylkets som landets nye grønne økonomiske motor. 
Det vil gi bedre steder, flere jobber og en tryggere hverdag for alle østfoldinger. 

  

Forslagstiller: Fylkesstyret Østfold Venstre 



	

	

STORTINGSVALGET	2017.		
	
Valgkampplan	for	Østfold	Venstre	
	
Valgkampplanen	følger	til	dels	malen	fra	Venstres	Hovedorganisasjon.	
Valgkamputvalget	i	Østfold	har	tatt	hensyn	til	at	vi	er	et	lite	parti	med	
begrensende	personell	resurser	og	økonomiske	ressurser,	
	
Planen	fra	VH	deler	valgkampen	in	i	tre	deler.	Vi	har	valgt	å	fokusere	på	2	
deler.	Den	som	rekker	seg	frem	til	sommeren,	og	den	s.k.	korte	valgkampen	
fra	august	til	valgdagen	11.september.	Vi	tror	vi	har	funnet	en	tilnærming	
som	vil	passe	vårt	utgangspunkt.	
	
Til	grunn	ligger	at	Fylkesårsmøtet	blir	et	”kick	off”	for	dette.	
	
DETTE	HAR	ALLEREDE	SKJEDD;	
	
I	september	valgte	Østfold	Venstre	sin	liste,	der	finn-Erik	Blakstad	ble	
nominert	som	vår	første	kandidat.	Det	neste	fremtredende	kandidatene	ble	
Maren	Hersleth	Holsen,	Joakim	Karlsen	og	Amelia	Aune.	Dette	er	våre	
fremste	kandidater.	Valgkamputvalget	har	besluttet	at	Østfold	Venstre	skal	
ha	en	godt	merket	venstrebil	som	skal	virke	over	hele	fylket.	
	
I	tillegg	kan	nevnes	at	vår	første	kandidat	har	tatt	selvstendig	initiativ	til	å	
gjøre	seg	kjent	i	fylket	gjennom	sitt	program	”Face2Face”.	Dette	tiltaket	på	
facebookplattformen	gjort	at	han	er	blitt	kjent	for	nærmere	150000	
mennesker.	På	denne	måten	ligger	han	langt	foran	fylkets	øvrige	
kandidater.	Det	er	vel	ikke	å	overdrive	at	vi	har	en	førstekandidat	som	
skiller	seg	godt	ut	fra	tradisjonelle	kandidater.	Valgkamputvalget	støtter	
Blakstads	initiativ	for	å	gjøre	seg	kjent.	Når	valgkampen	etter	hvert	går	inn	i	
en	politisk	fase	er	det	åpenbart	at	det	selvfølgelig	vil	bli	mer	politisk	
”substans”	i	hans	virksomhet.	
	
VI	SKAL	VÆRE	TAKKNEMLIGE	FOR	AT	VI	HAR	EN	SVÆRT	POSITIV,	
MOTIVERT,	SJARMERENDE	OG	ARBEIDSOM	KANDIDAT.	
	
DENNE	ENTUSIASMEN	MÅ	VI	FORANKRE	I	VÅR	ORGANISASJONEN:	
	



	

	

Årsmøtet	11.februar.	
	
Det	er	kjempeviktig	at	vi	bruker	denne	samlingen	til	å	samle	oss.	
Møtet	vil	selvfølgelig	behandle	de	vanlige	årsmøtesakene,	men	i	tillegg	er	
det	viktig	at	vi	bruker	tid	på	å	forberede	og	motivere	oss	for	tilden	fram	til	
valget.	
	
FYLKESSTYRET	VIL	LAGE	ET	OPPLEGG	FOR	DETTE.	
	
Fra	et	valgkampperspektiv	er	det	tre	målsettinger	som	er	viktig:	
	
1. VI	VIL	VELGE	FINN-ERIK	TIL	STORTINGET	
2. VI	VIL	VÆRE	GODT	FORNØYD	MED	Å	KLARE	RESULTATET	FRA	2013	
PÅ	3,6%.		

3. Vi	forbereder	oss	på	valgene	i	i	2019	og	2021.	
	
DET	VIKTIGSTE	ER	IMIDLERTID	AT	VI	HAR	EN	KANDIDAT	SOM	VIL	JOBBE	
FOR	STORTINGSMANDAT	I	2017.	
	
Her	kommer	noen	målsetninger	som	vi	kan	gjennomføre	i	denne	
valgkampen.	
	
Valgkampkomiteen	legger	følgende	til	grunn:	
	
1. Vi	har	en	kandidat	som	er	selvgående	som	gjør	en	kjempeinnsats	som	
strekker	seg	langt	lenger	enn	det	vi	som	organisasjon	kan	følge	opp.	
Dette	er	et	AKTIVUM.	

2. Hva	skal	vi	gjøre	som	forening?	
	
Valgkamputvalget	deler	fylket	inn	i	5	regioner;	Fredrikstad,	Sarpsborg,	
Halden,	Moss	og	Indre	Østfold	
	
Derfor	ønsker	vi	å	ha	en	skikkelig	Kick	Off	for	Østfold	Venstre	22.	April	på	
gården	til	Finn	Erik.	Utvalget	har	et	mål	om	at	hver	region	finner	10	(eller	
flere)	aktivister	som	i	perioden	fra	22.	April	til	10.	Juli	presenterer	
kandidaten	og	Venstre	i	30000	postkassser,	Jo	flere	vi	er,	jo	færre	
postkasser	blir	det	på	hver.	Dette	skal	vi	klare	til	den	10.	Juli.	Vi	avslutter	
aksjonen	med	en	samling	som	feirer	vårt	oppmålte	mål.	Dette	kalles	i	
Valgkamplanen	del	II.	
	
Vår	neste	innsats	blir	valgkampens	del	III,	som	strekker	seg	fra	1.august	til	
valgdagen.	Her	kan	vi	tenke	at	vi	at	vi	skal	klare	20000	flere	postkasser.	



	

	

	
I	tillegg	kommer	selvfølgelig	partiets	utstrakte	virksomhet	på	sosiale	
medier,	der	Finn	Erik	allerede	er	godt	i	gang.	I	denne	perioden	vil	
kandidatene	bli	utfordret	i	politisk	debatt	med	de	andre	partiene,	men	det	
er	et	mål	at	førstekandidaten	tar	meget	av	dette.		
	
Vi	overlater	til	valgkamputvalget	å	fordele	oppgaver	i	dette	myldret	av	
politikk.	
	
Valgkamputvalget	gis	i	oppdrag	å	følge	med	på	den	løpende	debatt,	og	finne	
gode	strategiske	løsninger	i	hvordan	man	spilles	inn	i	sammenhengen	med	
mange	politiske	aktører.	
	
VÅR	OVERBEVISNING	ER	AT	VI	HAR	EN	KANDIDAT	SOM	SKILLER	SEG	FRA	
DE	ANDRE.	UTFORDRINGEN	BLIR	Å	ARBEIDE	MED	POLITISK	SUBSTANS	I	
FORHOLD	TIL	HVORDAN	VALGKAMPEN	SKRIDER	FREM	–	BÅDE	MED	
NASJONALE	OG	REGIONALE	UTSPILL.	
	
For	oss	i	Østfold	Venstre	er	”dørbank”	en	utfordring	med	tanke	på	den	lille	
flokken	vi	er.	Derfor	der	det	viktig	at	vi	har	fokus	på	alternative	måter	å	
møte	velgerne.	
	
Finn	Erik	vil	være	overalt,	og	når	det	rammer	seg	spurten	er	det	viktig	at	vi	
får	med	oss	de	viktige	sammenkomstene/debattene	der	han	deltar.	
Valgkampbilen	blir	et	viktig	verktøy	for	å	være	synlig	i	hele	fylket.	Dette	må	
vi	jobbe	med	etter	hvert	som	valgkampen	skrider	frem.	
	
FOR	LOKALFORENINGENE:	
	
Det	er	viktig	at	det	opprettes	et	valgkamputvalg	i	de	5	regionene,	og	at	
hvert	utvalg	har	en	teamleder.	Denne	vil	bli	kontaktet	av	
valgkampsekretæren.	
	
SPESIELLE	DAGER	FOR	DIREKTE	VELGERKONTAKT:	
	
Valgkamputvalget	setter	opp	følgende	markeringsdager	i	”den	korte	
valgkampen”	(Fra	august	til	september).	
	
Det	vil	gjelde	torsdager	og	lørdager,	slik:	
	
Torsdagene:	
	



	

	

10/08	
17/08	
24/08	
31/08	
07/09	
	
Lørdagene:	
	
12/08	
19/08	
26/08	
02/09	
09/09	SPURT	
	
PÅ	DISSE	DAGENE	ER	DET	VIKTIG	AT	LOKALFORENINGENE	ER	SYNLIG	I	
BYEN	OG	DISTRIKT	FOR	ØVRIG.	VÆR	KREATIV	MED	HVOR	MAN	MØTER	
OPP.	
	
FINANSIERING:	
	
ÅRSMØTET	BØR	DELEGERE	BUDSJETTANSVAR	TIL	FYLKESSTYRET.	I	
TILLEGG	MÅ	DET	PÅREGNES	AT	LOKALFORENINGENE	MÅ	FINANSIERE	
EN	DEL	UTSTYR	TIL	VALGKAMPEN.	ALT	INNENFOR	BUDSJETTER,	
SELVFØLGELIG	–	MEN	FYLKESSTYRET	ER	AV	DEN	OPPFATNING	AT	VI	FÅR	
SATS	EN	DEL	(SÅ	LANGT	VI	KAN)	I	DENNE	VALGKAMPEN.	
	
	
Dette	er	en	skisse	for	hvordan	vi	kan	drive	valgkamp	for	Venstre	i	Østfold,	
og	den	er	rimelig	realistisk	i	forhold	til	de	menneskelige	og	økonomiske	
resurser	vi	har	i	vår	lille	flokk.	
	
Forslag	fra	Fylkesstyret,	vedtatt	2.	Februar	2017.	Og	legges	frem	for	
årsmøtet	11.	Februar	2017.	
	
	
Moss,	den	28.	Januar	2017.	
	
Brede	Bøe	
Pt.	Valgkampsekretær		
	
	
	



                                                
SAK F08 Østfold Venstre – styrets årsberetning 2016  
  
Østfold Venstre har pr. 11.1.2017 i alt 269 betalende medlemmer fordelt på 16 

lokallag noe som er en nedgang siden i fjor.   
 

Styret i Østfold Venstre  
Følgende personer satt i styret i 2016:  

Leder:     Maren Hersleth Holsen (Eidsberg)   

Politisk nestleder:    Joakim Karlsen (Halden)  
Organisatorisk nestleder:  Finn-Erik Blakstad (Moss/Rygge) 

Disse har også fungert som et arbeidsutvalg (AU).  
 

Styremedlemmer:   
Elisabeth Krathe Steve (Råde)  

Eirik Romstad (Hobøl) 
Mona Nilsen (Fredrikstad) 

Varamedlemmer:   
Inger Olsen (Halden)  
Solveig Toft (Aremark)  
Tone Svarstad (Moss/Rygge) 
 
For Østfold UV: Alexander Aasberg  
Gruppeleder fylkestinget (uten stemmerett): Amelia Aune  
 

Kommentarer: Mona Nilsen ble syk sommer 2016 og har hatt permisjon fra styret 
frem til årsmøtet 2017. Inger Olsen har i perioden rykket inn som fast medlem.  
 
I perioden har Simen Saxebøl og Henry Mogstad vært revisorer.  
Valgkomiteen har bestått av Joakim Sveli, Ulf Kolstad og Amelia Aune  

 
Møteaktivitet  

Fylkesårsmøtet fant sted 6.-7. februar 2016 på Jeløy Radio, Moss. Denne 
årsmeldingen gjelder fram til årsmøte, som finner sted 11.februar i Fredrikstad. 
 

Styret har i alt hatt 8 styremøter. Møtestedene har gått rundgang i fylket.  
25/2: Fredrikstad 



22/3: Telefonstyremøte  

02/4: Stortinget (ifm LPN) 
04/06: Rygge 

23/08: Fredrikstad 
10/09: Sarpsborg (kort) 

26/09: Eidsberg 
22/11: Halden 
02/02: Eidsberg 
 
Andre arrangementer og representasjon 
Fylkesleder har deltatt på de fleste landsstyremøter i perioden, og når hun ikke har 
hatt mulighet, så har Joakim Karlsen eller Finn-Erik Blakstad, møtt også. På 
landsmøtet 2016 var Østfold godt representert og aktive på talerstolen, og vi var 

også tilstede på landskonferansen i oktober.    
 

2.april arrangerte vi Lokalpolitisk nettverk (LPN) sammen med Akershus Venstre på 
Stortinget. Det var 11 deltagere fra Østfold. Det var valgkamp og kampanjearbeid 
som var tema. Det andre LPN ble arrangert som et utvidet nominasjonsmøte 
sammen med nominasjonsmøte 10.september. I tillegg til selve nominasjonen 
hadde vi eksterne innledere som snakket om valgkamp, sosiale medier og ideologi.  
 
19.mai ble det arrangert Venstreskole del 1 i Halden. Vi takker Geir Helge 

Sandsmark for initiativ og gjennomføring av dette arrangementet. 
 

Fylkesleder Maren Hersleth Holsen har sittet i programkomiteen i Venstre sentralt 
for stortingsvalgsprogrammet. 

 
2016 har ellers vært preget av nominasjon og forberedelse til valgkamp: 

 
Nominasjon og forberedelse til valgkamp  
Nominasjonskomiteen ledet av Eirik Romstad startet sitt arbeid med ei liste tidlig 
etter årsmøtet, og etter en grundig og demokratisk prosess ble det innstilt og valgt 

kandidater til Stortingsvalgslista på nominasjonsmøtet på Festiviteten i Sarpsborg 

10.september 2016. De 4 første på lista var Finn-Erik Blakstad fra Rygge, Maren 
Hersleth Holsen fra Eidsberg, Joakim Karlsen fra Halden og Amelia Aune fra 

Fredrikstad. På årsmøtet ble det valgt et valgkamputvalg med de 4 første 
kandidatene, samt Brede Bøe som valgkampsekretær. 

 
Valgkamputvalget har bl.a. hatt et seminar på Jeløy Radio, ledet av Alvhild Hedstein, 
hvor vi startet arbeidet med en valgkampplan og strategier for valgkampen. Styret 
og valgkamputvalget har også hatt besøk av tidligere førstekandidat Per Magnus 
Finnager Sandsmark for å høre erfaringer fra stortingsvalget 2013.  
 



Førstekandidat Finn-Erik Blakstad startet valgkampen umiddelbart etter 

nominasjonsmøtet og har vært særdeles aktiv både med besøk i fylket og på sosiale 
medier.   

 
Kommunikasjon  

Styret har også i 2016 brukt e-post for å sende informasjon til medlemmer og 
lokallag.   
 
Facebooksiden har pr. 04.02.2017, 493 likere, det er 44 flere enn ved sist årsmøte.  
 
Styret og valgkamputvalget har lagt mest arbeid i å bruke sosiale medier og særlig 
førstekandidat Finn-Erik Blakstad er ivrig og tester ut nye muligheter. På siden 
Blakstad på Tinget sendes det live Face2face 4 dager i uken med intervjuer av ulike 

personer i fylket.  
 

Hjemmesiden har blitt lite brukt siden sist årsmøte, med få innlegg.  
 
Ansettelse fylkessekretær 
Årsmøtet i 2016 gav styret fullmakt til å ansette en fylkessekretær. Det ble lyst ut en 
stilling, og samtidig gjort sonderinger med Akershus Venstre om et mulig 
samarbeid. Vi fikk en søker til stillingen, men bl.a. pga. uavklarte spørsmål med 
Akershus, økonomiske vurderinger og at førstekandidaten viste seg å ha mye 

kapasitet selv, så ble det ikke ansatt noen i denne stillingen.  
 

Fylkestingsgruppen  
Østfold Venstre er i perioden 2015-2019 representert på fylkestinget av Amelia 

Aune (Fredrikstad).  
 

Gruppa består av:  
Amelia Aune (Fast)  
Geir Helge Sandsmark (1. vara)  
Sindre Westerlund Mork (2. vara)  

Maren Hersleth Holsen (3. vara)  

Margrethe Motzfeldt (4. vara)  
Amelia Aune sitter også i fylkesutvalget.  

  
 

Østfold Venstrekvinnelag  
Østfold Venstrekvinnelag har ikke hatt aktivitet i 2016.  
  
 



Østfold Venstre – Regnskap og balanse 2016 

 

  Driftsregnskap 2016         

              

      Inntekter Utgifter Netto   

              

  Kontingent   44 444,00 0,00 44 444,00   

  Fylkestinget   87 842,45 0,00 87 842,45   

  Partistøtte   140 927,09 0,00 140 927,09   

  Landsmøtet   0,00 -70 818,00 -70 818,00   

  Landsstyret   0,00 -13 645,00 -13 645,00   

  Landskonferansen 0,00 -25 923,00 -25 923,00   

  ØV årsmøte   0,00 -98 265,00 -98 265,00   

  ØV styret/møter 0,00 -9 092,00 -9 092,00   

  LPN   0,00 -4 860,00 -4 860,00   

  Valgkamp '15   0,00 -14 040,00 -14 040,00   

  Valgkamp '17   0,00 -54 445,00 -54 445,00   

  Diverse   0,00 -1 708,50 -1 708,50   

  Renter   177,75 0,00 177,75   

  Gebyrer   0,00 -96,00 -96,00   

              

  Totalt   273 391,29 -292 892,50 -19 501,21   

              

              

  Balanseregnskap 2016       

              

  Beholdning 1.1. 2016   299 457,11     

  Driftsresultat 2016   -19 501,21     

  Avstemming     0,00     

  Beholdning 31.12. 2016   279 955,90     

              

 

Tomter, 26. januar 2017 

 

Eirik Romstad 

Kasserer Østfold Venstre 



Østfold Venstre - kommentarer til regnskapet 2016

Budsjettforslaget for 2016 (se vedlegg) opererte med et forventa overskudd på 75 000 kr, mens 
resultatet for 2016 ble et underskudd på ca 19 000 kr.  De viktigste årsakene til dette avviket er:

1. Det var en ubetalt restanse fra valgkampen 2015 på totalt 14 040 kr som kasserer først ble 
gjort oppmerksom på etter at regnskapet for 2015 var avslutta.  For valgkampen 2017 vil jeg
som kasserer innstille på langt strammere regler og rutiner for fakturering for å unngå 
liknende uheldige utslag.

2. Styret vedtok å ettergi kostnader som lokallaga hadde på deltakelsa til årsmøtet for 2016 ut 
fra at mange lokallag har dårlig økonomi og det er uheldig om dette stopper lokal aktivitet 
og engasjement.  Sett fra Østfold Venstre sitt ståsted er aktive lokallag ei forutsetning for 
godt arbeid på fylkessnivå.  Estimert meirkostnad: 22 000 kr.

3. Valgkamputvalget ønska å starte forberedelsene til Stortingsvalget 2017 allerede i 2016. 
Styret har godtatt tidlig oppstart, noe som har gitt en merutgift i forhold til budsjettet på 54 
445 kr.  En naturlig konsekvens av dette er at forslaget til valgkampbudsjett for 2017 vil bli 
tilsvarende mindre.  Styret er imidlertid klare på at det er overmåtelig viktig for Østfold 
Venstre å få en Stortingsrepresentant etter valget 2017, noe som tilsier et større valgkamp-
budsjett enn det som har vært vanlig ved tidligere Stortingsvalg.

4. Kontingentinntektene ble 21 000 kr svakere enn budsjettert.  Noe av dette skyldes nedgang i 
medlemsmassen, men størsteparten skyldes for optimistiske anslag for medlemsveksten.

5. Fleire medlemmer i lokallag i Østfold deltok på Landskonferansen, noe som resulterte i et 
overforbruk i forhold til budsjettet på ca 10 000 kr.

Dette gir en total inntektssvikt/meirkostnad for 2016 på ca 122 000 kr.  I påvente av at Akershus 
Venstre vurderte å ansette fylkessekretær, bestemte styret seg for ikke å ansette fylkessekretær.  Det 
gir ei estimert innsparing på  48 000 kr, dvs. at ca 74 000 kr av underskuddet kan forklares med 
tidligere kostnader eller bevisste valg som styret har gjort.  Fortsatt gjenstår imidlertid et betydelig 
avvik.  Dette har styret vært klar over, og styret har derfor valgt et ett-dagers årsmøte for 2017, noe 
som gir ca 40 000 kr i reduserte kostnader i forhold til et årsmøte over to dager.  Styret vil vurdere 
og sette i verk ytterligere tiltak for å holde kostnadene nede og få bedre samsvar mellom budsjett og
resultat.

Tomter, 26, januar 2017

Eirik Romstad
kasserer Østfold Venstre 



Østfold Venstre – Budsjettforslag 2017

Post Inntekter Utgifter Netto

Kontingent 45 000 0 45 000

Fylkestinget 62 000 5 000 57 000

Partistøtte 140 000 0 140 000

Landsmøtet 0 80 000 -80 000

Landsstyret 0 12 000 -12 000

Landskonferansen 0 20 000 -20 000

Østfold Venstre årsmøte 0 40 000 -40 000

Østfold Venstre styret 0 9 000 -9 000

Fylkessekretær 0 20 000 -20 000

LPN 3 000 10 000 -7 000

Diverse 0 7 000 -7 000

Renter og gebyrer 200 200 0

Valgkamp 2017 30 000 150 000 -120 000

Totalt 250 200 203 200 -73 000

Merknader til budsjettforslaget:

1. Underskudd på 73 000 kr, noe styret meiner er riktig ressursbruk i et valgår.  Ved utgangen av 
2017 er forventa beholdning 206 000 kr.  Det innebærer en vesentlig reduksjon i beholdning, 
men Østfold Venstre har fortsatt sunn økonomi og mellomåret 2018 å auke beholdninga på 
foran fylkes- eller regionvalget i 2019. 

2. Utgifter til styret omfatter også 6 000 kr til leder for dekning av utgifter.
3. Ansettelse av fylkessekretær i 20% stilling for deler av perioden fram mot valget.  Samarbeid 

med Akershus.
4. Totale forventa utlegg på valgkampen i 2017 er 150 000.  I tillegg til de om lag 55 000 kr som 

ble brukt i 2016, gir det et totalt forventa forbruk på ca 175 000 kr, noe som er i tråd med det 
som ble skissert på årsmøtet i Østfold Venstre i 2016. 

Østfold Venstre Styret
2. februar 2017
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