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A"M	01/18	Konstituering	
SAKSLISTE 
 
ÅM 01/18 Åpning og konstituering: 

Valg av møteledere, møtereferenter, tellekorps, protokollsignatører, 
fullmaktsnemd og eventuell supplering til redaksjonskomité for politiske 
uttalelser. 

  Godkjenning av forretnings- og møteorden for årsmøtet  
  Godkjenning av innkalling og saksliste 
  Godkjenning av program for årsmøtet 

ÅM 02/18 Generell politisk debatt 
  Innledning og debatt 

ÅM 03/18 Vedtektsendringer  
  Ingen innkomne forslag innen fristen 

ÅM 04/18 Årsmelding 
Styrets innstilling til årsmelding for lokallaget. Inneholder årsmeldinger for 
bydelslag, sideorganisasjoner, og bystyregruppen. 
Styrets medlemmer har ikke stemmerett i ÅM 04/18 og 06/18 

ÅM 05/18 Kommunevalg 2019 
  Leder av programkomitéen orienterer 
  Styrets innstilling til forretningsordnen programmøte 2018 

ÅM 06/18 Regnskap 
  Styrets innstilling til regnskapet for 2017 
 
ÅM 07/18  Kontingent  
  Styrets innstilling til kontingent for 2019 

ÅM 08/18 Budsjett  
  Styrets innstilling til budsjett for 2018 

ÅM 09/18  Handlingsplan  
  Styrets forslag til handlingsplan 2018 

ÅM 10/18 Politiske uttalelser 
Frist for å melde forslag til politiske uttalelser er 10.01.18 

ÅM 11/18 Valg 
Valg av nytt styre 2018 – valgkomiteens innstilling 
Valg av delegasjon fylkesårsmøtet 2018 – valgkomiteens innstilling 
Valg av redaksjonsnemd frem til årsmøtet 2019 – styrets innstilling 
Valg av valgkomité frem til årsmøtet 2019 – styrets innstilling 
Valg av nominasjonskomité for kommunevalget 2019 – styrets innstilling 



 

 
 

 

ÅM 12/18 Orienteringssaker 
Frist for å melde orienteringssaker er 15.01.17 



 
 

 

	
A# M	01/18	Konstituering	
PROGRAM  

Lørdag 20. Januar 
 
11:30 Ny på årsmøte  
 
12:00 Registrering 
12:15 Leders tale 
12:20 Konstituering       ÅM 01/18 
12:30 Innledning til generell politisk debatt 
12:45 Generell politisk debatt     ÅM 02/18 
13:30 Hilsningstale  
13:45 Politiske uttalelser –      ÅM 10/18, del 1 
14:00 Lunchpause 
14:30 Vedtektsendringer     ÅM 03/18 
14:45 Årsmelding 2017      ÅM 04/18 
15:00 Kommunevalg 2019      ÅM 05/18 
15:15 Politiske uttalelser      ÅM 10/18, del 2 
15:45 Regnskap 2017      ÅM 06/18 
16:00 Kontingent 2019      ÅM 07/18 
16:10 Budsjett 2018       ÅM 08/18 
16:25 Handlingsplan 2018      ÅM 09/18 
16:45 Politiske uttalelser      ÅM 10/18, del 3 
17:30 Valg        ÅM 11/18 
 
19:00 Middag 
 
Frist for å melde endringer til politiske uttalelser er foreslått satt til kl. 14:45 under 
årsmøtet. 
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Styret har ikke mottatt forslag til endring av vedtektene innen fristen.  
 
 
Vedlagt Bergen Venstres gjeldende vedtekter vedtatt 22.01.17, ni sider, inkludert vedtekter 
for bydelslagene. 
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VEDTEKTER	FOR	BERGEN	VENSTRE	1	

	2	
§	1.	FORMÅL	3	
Bergen	Venstre	har	til	formål	å	arbeide	aktivt	for	Venstres	sak	i	kommunen	i	samsvar	med	Venstres	4	
hovedvedtekter	og	Venstres	program.	5	
	6	
§	2.	MEDLEMSKAP	7	
Personer	over	15	år	som	ikke	er	medlem	i	noe	annet	parti,	og	som	deler	Venstres	grunnsyn,	kan	bli	8	
medlem	av	Venstre.		9	
	10	
Medlemskap	oppnås	fra	det	tidspunkt	man	melder	seg	inn.	Medlemsrettigheter	oppnås	når	11	
kontingent	er	betalt.		12	
	13	
Laget	kan	fastsette	redusert	kontingent	for	medlemmer	av	Bergen	Unge	Venstre,	Bergen	Liberale	14	
Studentlag	og	Bergen	Venstrekvinnelag	og	for	pensjonister,	studenter	og	for	husstandsmedlemmer.	15	
Kontingenten	må	likevel	ikke	settes	lavere	enn	den	kontingent	laget	skal	betale	til	fylkeslaget	og	16	
Hovedorganisasjonen.	17	
	18	
Medlemskap,	og	de	rettigheter	medlemskap	gir,	oppnås	bare	i	ett	lokallag,	og	medlemmet	kan	bare	19	
være	med	å	behandle	og	stemme	over	samme	sak	i	ett	lokallag.	Det	enkelte	medlem	kan	selv	velge	20	
hvilket	lokallag	man	vil	være	medlem	i.		21	
	22	
Rettigheter	som	medlem	utøves	personlig.		23	
	24	
All	vedtekstfestet	kommunikasjon	fra	Bergen	Venstre	til	medlemmene	skal	sendes	elektronisk.	25	
Arbeidsutvalget	kan	dispensere	fra	dette	kravet	etter	behov.	26	
	27	
§	3.	ORGANISASJON	28	
Venstre	består	av	partiets	medlemmer	organisert	gjennom	lokallag,	fylkeslag	og	partiets	nasjonale	29	
organisasjon.	30	
	31	
Bergen	Venstre	er	innmeldt	i	Hordaland	Venstre.		Hovedorganisasjonen	fordeler	fylkeslagenes	32	
kontingent.	Årsmelding	med	regnskapssammendrag	fra	virksomheten	siste	året	(kalenderåret)	og	33	
medlemslisten	sendes	fylkeslaget	og	Venstres	Hovedorganisasjon	innen	utgangen	av	januar.	34	
	35	
Bergen	Venstres	partiorgan	er	lokallagets	arbeidsutvalg,	hovedstyre	og	lokallagsårsmøte.	Det	kan	36	
innkalles	til	medlemsmøter	med	fullmakter	gitt	av	disse	vedtekter	eller	av	årsmøtet.	37	
	38	
Bergen	Venstre	har	følgende	tilknyttede	selvstendige	og	likestilte	organisasjoner	hvis	representasjon	39	
i	Bergen	Venstres	organer	fordeles	i	disse	vedtekter	dersom	organisasjonene	er	aktive:	40	
Bergen	Unge	Venstre	(BUV),	Bergen	Venstrekvinnelag	(BVK)	og	Bergen	Liberale	Studenter	(BLSF).	41	
	42	
Bergen	Venstres	Opplysningsutvalg	(BVO)	er	en	selvstendig	organisasjon	tilknyttet	Bergen	Venstre,	43	
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og	knytter	Bergen	Venstre	til	det	selvstendige	studieforbundet	Venstres	Opplysnings-	og	44	
Studieforbund	(VO).		45	
	46	
Begge	kjønn	skal	som	en	hovedregel	være	representert	med	minst	40	prosent	i	Bergen	Venstres	47	
styrer,	utvalg,	komiteer	og	delegasjoner	til	Venstres	landsmøter.	Regelen	gjelder	også	i	forbindelse	48	
med	valg	av	delegasjoner	til	fylkesårsmøtet	og	valg	av	kommunevalglisten.	49	
	50	
Folkevalgt	for	Bergen	Venstre	blir	man	bare	ved	å	stille	til	valg	på	Bergen	Venstres	valgliste	og	på	51	
Venstres	program.	Har	man	stilt	til	valg	på	Bergen	Venstres	program	så	er	dette	den	kontrakten	man	52	
har	med	velgerne.	53	
	54	
Bergen	Venstres	partiorgan	kan	ikke	instruere	folkevalgte	som	er	innvalgt	for	Bergen	Venstre	utover	55	
det	program	de	er	valgt	på.	Dersom	det	er	punkter	i	et	partiprogram	en	folkevalgt	ikke	kan	følge,	så	56	
er	den	folkevalgte	forpliktet	til	å	informere	vedtaksorganet	om	dette.	57	
	58	
Bergen	Venstres	folkevalgte	representanter	danner	i	kommunestyret	sin	egen	gruppe	med	styre	og	59	
gruppereglement.	60	
	61	
Protokoller	62	
Møteprotokoller	fra	lokallaget	sendes	til	alle	som	er	innkalt	til	møtene	og	til	Venstres	63	
Hovedorganisasjon.	64	
	65	
Voteringsregler	i	lokallaget	66	
Møtelederen	foreslår	hvordan	voteringene	skal	foregå,	men	personvalg	skal	foretas	skriftlig	dersom	67	
minst	én	person	krever	det.	Vedtak	i	andre	saker	enn	de	som	gjelder	vedtektsendringer	gjøres	med	68	
flertallsvedtak.	69	
	70	
Dersom	stemmetallene	for	og	mot	i	en	sak	er	like,	faller	forslaget.		71	
	72	
Ved	valg	av	leder	og	nestledere	kreves	over	halvparten	av	de	avgitte	stemmene.	Oppnås	ikke	dette	73	
ved	første	gangs	votering,	skal	det	foretas	bundet	omvalg	mellom	de	to	som	har	fått	flest	stemmer.		74	
Dersom	resultatet	ved	andre	personvalg	blir	like	stemmetall,	skal	det	foretas	loddtrekning.	75	
Stemmesedler	ved	valg	skal	inneholde	det	samme	antall	navn	som	det	antall	personer	som	skal	76	
velges.	77	
	78	
§	4.	BYDELSLAG		79	
Innen	Bergen	kommune	kan	det	opprettes	egne	bydelslag	underlagt	lokallagsstyret.	Bydelslagene	80	
skal	ha	til	oppgave	å	stå	for	venstrearbeidet	i	denne	del	av	kommunen.	Oppretting	av	slike	lag	81	
godkjennes	av	årsmøtet	i	Bergen	Venstre,	som	også	vedtar	instruks	for	lagets	arbeid.	82	
	83	
§	5.	LOKALLAGSSTYRET	84	
§	5.1.	HOVEDSTYRET	85	
Kompetanse	86	
Hovedstyret	leder	Bergen	Venstres	arbeid	mellom	årsmøtene	i	samsvar	med	vedtektene	og	de	87	
vedtak	som	blir	fattet	av	årsmøtet.	Hovedstyret	møtes	minst	seks	ganger	mellom	hvert	ordinære	88	
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årsmøte	og	ellers	så	ofte	som	lederen	eller	1/3	av	hovedstyremedlemmene	krever	det.	Hovedstyret	89	
er	beslutningsdyktig	når	minst	halvparten	av	hovedstyremedlemmene,	deriblant	lederen	eller	en	av	90	
nestlederne,	er	til	stede.	91	
	92	
Lokallagslederen	kaller	hovedstyret	sammen	og	leder	møtene.	Hovedstyremøtene	er	i	93	
utgangspunktet	åpne.	94	
	95	
Sammensetning	96	
Hovedstyret	består	av	de	årsmøtevalgte	styremedlemmene	med	tillegg	av	et	medlem	valgt	av	Bergen	97	
Unge	Venstre,	en	valgt	av	Bergen	Liberale	Studentlag	og	eventuelt	et	medlem	valgt	av	98	
Venstrekvinnelaget	i	kommunen.	99	
En	representant	for	Venstres	bystyregruppe	tiltrer	hovedstyret	uten	stemmerett.	100	
	101	
Kun	tilsluttede	organisasjoner	som	har	fremlagt	årsmelding	og	årsmøtereferat	kan	bli	representert	i	102	
hovedstyret.	103	
	104	
Arbeidsoppgaver	105	
Hovedstyret	plikter	å	følge	opp	vedtektene	og	har	ansvar	for	lokallagets	økonomi,	nettsider,	106	
politikkskaping,	informasjonsvirksomhet,	skolering,	medlemsverving	og	utadrettede	virksomhet.		107	
	108	
Hovedstyret	behandler	forslag	til	politiske	uttalelser.	109	
	110	
Hovedstyret	kan	oppnevne	egne	utvalg	og	komiteer	til	å	ta	seg	av	særskilte	oppgaver,	som	for	111	
eksempel	valgkamputvalg,	skoleringsutvalg	og	programkomité.	112	
	113	
I	god	tid	før	kommunevalg	sørger	hovedstyret	for	at	det	oppnevnes	en	programkomité	som	skal	114	
utarbeide	et	forslag	til	eget	valgprogram	for	Venstre	i	kommunen.	Programmet	vedtas	av	årsmøtet	i	115	
kommunevalgåret	eller	et	medlemsmøte	som	innkalles	med	14	dagers	varsel.	Programmet	må	vedtas	116	
før	nominasjonsmøtet.	117	
	118	
I	god	tid	før	kommunevalg	sørger	hovedstyret	for	at	det	oppnevnes	et	politisk/strategisk	119	
valgkamputvalg.	120	
	121	
Hovedstyret	skal	ved	første	møte	etter	årsmøtet	konstituere	det	organisatorisk/taktiske	122	
valgkamputvalget.	123	
	124	
I	år	før	kommunevalgår	skal	styret	sette	i	gang	en	åpen	nominasjonsprosess	og	sørge	for	at	125	
nominasjonsmøtet	blir	holdt	innen	utgangen	av	oktober	i	året	før	valgåret.	Nominasjonskomiteen	126	
(valgt	av	årsmøtet)	forbereder	nominasjonen	sammen	med	hovedstyret.	Valglisten	settes	opp	på	127	
nominasjonsmøtet.	Nominasjonsmøtets	sammensetning	og	voteringsprosedyrer	er	de	samme	som	til	128	
årsmøtet.	129	
	130	
Før	fylkeslagets	nominasjonsmøter	(fylkesvalg	og	stortingsvalg)	skal	årsmøtet	eller	et	medlemsmøte	131	
velge	delegater	og	varadelegater	i	henhold	til	tildelt	antall.	Slikt	lokalt	medlemsmøte	kalles	inn	med	132	
14	dagers	varsel	gjennom	skriftlig	invitasjon	til	alle	medlemmer	i	lokallaget.	Delegatene	skal	ha	133	
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fullmakter	underskrevet	av	leder	i	lokallaget.	134	
	135	
§	5.2.	ARBEIDSUTVALGET	136	
Kompetanse	137	
Arbeidsutvalget	leder	Bergen	Venstres	arbeid	mellom	hovedstyremøtene	i	samsvar	med	vedtektene	138	
og	de	vedtak	som	blir	fattet	av	årsmøtet	og	hovedstyremøtet.	Arbeidsutvalget	møtes	minst	én	gang	139	
mellom	hvert	ordinære	hovedstyremøte	og	ellers	så	ofte	som	ett	av	arbeidsutvalgsmedlemmene	140	
krever	det.	Arbeidsutvalget	er	beslutningsdyktig	når	minst	to	av	arbeidsutvalgsmedlemmene	er	til	141	
stede.	142	
	143	
Lokallagslederen	kaller	Arbeidsutvalget	sammen	og	leder	møtene.	Arbeidsutvalgsmøtene	er	i	144	
utgangspunktet	åpne.	145	
	146	
Sammensetning	147	
Arbeidsutvalget	består	av	ledetrio	+	økonomiansvarlig.	En	representant	for	Venstres	bystyregruppe	148	
og	en	representant	for	Bergen	Unge	Venstre	tiltrer	Arbeidsutvalget	uten	stemmerett.	149	
	150	
Arbeidsutvalget	skal	ved	jevne	mellomrom,	enten	ved	møter	eller	gjennom	rundskriv,	informere	151	
medlemmene	om	sin	virksomhet,	samt	drive	miljøskapende	arbeid	i	lokallaget.	152	
	153	
Etter	et	kommunestyrevalg	kaller	arbeidsutvalget	inn	de	representantene	som	har	blitt	folkevalgt	for	154	
Venstre	i	bystyret	til	konstituerende	møte,	men	de	folkevalgte	konstituerer	seg	selv	og	velger	sin	155	
gruppeleder.		156	
	157	
§	5.3.	FELLESBESTEMMELSER	HOVEDSTYRET	OG	ARBEIDSUTVALGET	158	
Både	hovedstyret	og	Arbeidsutvalget	plikter	å	følge	opp	vedtektene,	arbeidsoppgaver	og	159	
retningslinjer	og	fordele	ansvar	deretter.	160	
	161	
Styret	i	sin	helhet	har	ansvar	for	at	det	blir	drevet	et	effektivt	arbeid	i	laget.		Det	skal	ha	som	særlig	162	
oppgave	å	sørge	for	et	godt	samarbeid	mellom	kommunestyregruppen	og	laget,	å	drive	kontinuerlig	163	
vervearbeid	og	gjennom	opplysning	bidra	til	å	vekke	interesse	for	Venstre	politikk	og	for	164	
samfunnsspørsmål.	165	
	166	
Styrets	leder	eller	nestleder,	og	ett	styremedlem	i	fellesskap	har	signatur	167	
	168	
Styret	i	sin	helhet	skal	legge	til	rette	for	at	organisasjonen	drives	på	en	måte	som	fremmer	en	aktiv	169	
politisk	debatt	på	alle	nivå.	170	
	171	
§	6.	LOKALLAGSÅRSMØTET	172	
Årsmøtet	er	Venstres	høyeste	myndighet	i	lokallaget	og	skal	holdes	innen	utgangen	av	januar	hvert	173	
år.	Hovedstyret	kaller	inn	til	møtet	med	minst	to	ukers	varsel.	I	innkallingen	settes	det	en	frist	å	174	
fremme	forslag	til	politiske	uttalelser	og	andre	forslag	som	ønskes	tatt	opp	til	behandling	på	175	
årsmøtet.	Årsmøtet	skal	kun	behandle	de	saker	som	er	satt	opp	på	sakslisten	for	møtet.	176	
	177	
Ekstraordinært	årsmøte	holdes	når	hovedstyret	vedtar	det	eller	når	minst	en	tredjedel	av	178	
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medlemmene	skriftlig	krever	det.	Ekstraordinært	årsmøte	kan	bare	behandle	den	eller	de	saker	som	179	
er	angitt	i	innkallingen	til	møtet.	Tid	og	sted	fastsettes	av	hovedstyret.	Møtet	innkalles	med	minst	10	180	
dagers	varsel.	181	
	182	
Alle	medlemmer	etter	§2	har	tale-,	forslags-	og	stemmerett	på	årsmøtet.	Kontingenten	regnes	som	183	
betalt	hvis	den	er	betalt	for	inneværende	år	for	lag	som	har	årsmøte	før	årsskiftet,	eller	for	forrige	184	
eller	inneværende	år	for	lag	som	har	årsmøte	i	januar.	185	
	186	
Medlemmer	av	Bergen	Venstrekvinnelag,	Bergen	Liberale	Studenter	og	Bergen	Unge	Venstre	har	187	
talerett	på	årsmøtet.	188	
	189	
Bergen	Venstrekvinnelag,	Bergen	Unge	Venstre	og	Bergen	Liberale	Studenter	kan	velge	en	190	
stemmeberettiget	delegasjon	etter	følgende	regler:	191	
-	inntil	25	medlemmer	 	 1	utsending	192	
-	26-50	medlemmer	 	 2	utsendinger	193	
-	51-100	medlemmer	 	 3	utsendinger	194	
-	Videre	1	utsending	for	hver	påbegynte	50	medlemmer		195	
	196	
Årsmøtet	er	i	utgangspunktet	et	åpent	møte.	197	
	198	
Årsmøtet	åpnes	av	lokallagslederen	som	leder	konstitueringen	av	møtet	hvor	følgende	velges:	199	
•	Møteledere	200	
•	Møtesekretærer	og	-referenter	201	
•	Tellekorps	202	
•	Supplering	til	redaksjonskomité	for	politiske	uttalelser	203	
•	To	personer	til	å	underskrive	protokollen	204	
	205	
Protokollen	skal	være	underskrevet	og	tilgjengelig	senest	én	måned	etter	årsmøtet.	Endelig	206	
godkjenning	av	protokollen	skjer	i	det	første	styremøtet	etter	årsmøtet.	207	
	208	
Valg	209	
Årsmøtet	skal	foreta	valg	av:	210	
	211	
•	Lokallagsstyre		212	
Årsmøtet	velger	7	årsmøtevalgte	hovedstyremedlemmer,	hvorav:	213	
-	Lokallagsleder	214	
-	Første	og	andre	nestleder	215	
-	Økonomiansvarlig	216	
-	Informasjons-	og	opplæringsansvarlig	217	
-	To	hovedstyremedlemmer	218	
-	4	varamedlemmer	219	
	220	
Hovedstyret	velger	selv	sin	sekretær.	221	
	222	
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Leder,	informasjons-	og	opplæringsansvarlig	og	Økonomiansvarlig	velges	for	ett	år	av	gangen.	Det	223	
samme	gjelder	for	varamedlemmer	til	hovedstyret.	Nestlederne	og	de	to	hovedstyremedlemmene	224	
velges	for	to	år	av	gangen,	men	likevel	slik	at	bare	halvparten	velges	hver	gang.		225	
	226	
•	Revisor.		227	
Det	første	og	tredje	ordinære	årsmøtet	i	stortingsperioden	velger	en	revisor	til	å	stå	for	revisjon	av	228	
lokallagets	regnskap.	Revisoren	kan	ikke	ha	andre	verv	i	laget.	229	
	230	
•	Delegater	til	fylkesårsmøtet.		231	
Hvert	årsmøte	velger	delegater	og	varadelegater	til	fylkesårsmøtet	i	henhold	til	etter	vedtektene	232	
tildelt	antall.	Delegatene	skal	ha	fullmakter	underskrevet	av	leder	i	lokallaget.	233	
	234	
•	Valgkomité.	235	
Årsmøtet	velger	en	valgkomité	etter	forslag	fra	styret,	bestående	av	leder,	fire	årsmøtevalgte	236	
medlemmer,	et	medlem	valgt	av	Bergen	Unge	Venstre,	et	medlem	valgt	av	Bergen	Venstrekvinnelag,	237	
og	to	årsmøtevalgte	varamedlemmer,	som	på	det	etterfølgende	årsmøtet	legger	frem	forslag	til	valg	238	
av	styre,	revisor	og	delegater	til	fylkesårsmøtet.	Ingen	av	medlemmene	eller	varamedlemmene	i	det	239	
sittende	hoved-	eller	Arbeidsutvalget	kan	være	medlemmer	eller	varamedlemmer	til	valgkomitéen.	240	
Valgkomiteens	arbeid	avsluttes	når	innstilling	er	levert.	241	
	242	
•	Redaksjonskomité.	243	
Hvert	ordinære	årsmøte	velger,	etter	innstilling	fra	hovedstyret,	neste	års	redaksjonskomité	244	
bestående	av:	en	leder,	to	medlemmer	og	to	varamedlemmer.	Redaksjonskomiteen	gjennomgår,	245	
redigerer	og	innstiller	overfor	årsmøtet	inkomne	forslag	til	politiske	uttalelser	og	andre	forslag	styret	246	
oversender	til	komiteen.	Hver	av	sideorganisasjonene	tiltrer	komiteen	med	hvert	sitt	medlem.	247	
Redaksjonskomiteen	skal	møtes	i	forkant	av	årsmøtet	for	å	gjennomgå	de	innkomne	uttalelsene.	248	
	249	
•	IO-utvalg.	250	
Årsmøtet	skal	velge	Informasjons-	og	opplæringsutvalg	sammensatt	av	IO-ansvarlig	fra	hovedstyret	251	
og	to	vanlige	medlemmer.	I	tillegg	har	Bergen	Unge	Venstre,	Bergen	Liberale	Studentlag	og	Bergen	252	
Venstrekvinnelag	rett	på	en	representant	hver,	etter	forslag	fra	organisasjonene.	253	
	254	
•	Nominasjonskomité.	255	
Årsmøtet	i	år	før	kommunevalgår	skal	nedsette	nominasjonskomité.	Nominasjonskomiteens	arbeid	256	
avsluttes	når	innstilling	er	levert.	257	
	258	
Andre	arbeidsoppgaver	259	
Alle	ordinære	årsmøter	skal:	260	
•	Behandle	hovedstyrets	årsmelding	og	årsregnskap.	Årsmeldingen	og	årsregnskapet	følger	261	
kalenderåret.	Hovedstyrets	medlemmer	har	ikke	stemmerett	i	disse	sakene.	262	
•	Fastsette	lokallagets	sats	for	medlemskontingent	for	det	etterfølgende	kalenderår.	263	
•	Behandle	hovedstyrets	forslag	til	mål,	strategier	og	hovedretningslinjer	(handlingsplan)	for	lagets	264	
virksomhet.	265	
•	Behandle	og	stemme	over	andre	saker	som	er	fremmet	i	samsvar	med	vedtektene.	266	
•	Foran	stortings-	og	fylkestingsvalg	skal	forslag	til	valgprogram	behandles	av	årsmøtet	eller	et	267	
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medlemsmøte	før	det	behandles	på	fylkesårsmøtet.	268	
•	I	valgår	skal	årsmøtet	behandle	og	vedta	en	plan	for	lagets	valgkamp.	269	
•	I	kommunevalgår	skal	årsmøtet	(eller	etter	vedtektene	for	det	enkelte	lokallag	et	annet	270	
representativt	møte	i	laget)	behandle	og	vedta	eget	valgprogram	for	Venstre	i	kommunen.	271	
	272	
Avstemmingsregler	273	
Møtelederne	fremmer	forslag	om	avstemmingsmåten,	men	valg	skal	foretas	skriftlig	om	noen	krever	274	
det.		Vedtak	i	andre	saker	enn	de	som	angår	vedtektsendringer,	gjøres	med	vanlig	flertall.		Dersom	275	
stemmetallene	for	og	imot	et	vedtak	er	like,	faller	forslaget.		Valg	av	leder	krever	over	halvparten	av	276	
de	avgitte	stemmene.		Oppnår	en	ikke	det	ved	første	votering,	skal	det	være	bundet	omvalg,	hvor	277	
den	kandidaten	som	har	fått	færrest	stemmer	ikke	deltar,	inntil	en	står	tilbake	med	to	kandidater.		278	
Dersom	det	er	stemmelikhet	ved	andre	valg,	skal	det	foretas	loddtrekning	etter	at	det	er	avholdt	279	
bundet	omvalg	mellom	de	to	kandidatene	som	fikk	flest	stemmer	i	første	valgomgang.	Stemmesedler	280	
ved	valg	skal	inneholde	antall	navn	som	tilsvarer	antall	personer	som	skal	velges.	I	Venstre	er	det	ikke	281	
adgang	til	å	stemme	som	fullmektig	for	en	ikke-møtende,	men	stemmeberettiget	delegat/utsending.	282	
	283	
§	7.	ENDRINGER	I	VEDTEKTENE	284	
Lokallagets	vedtekter	endres	av	årsmøtet	når	minst	to	tredeler	stemmer	for	det.	Forslag	til	285	
vedtektsendringer	legges	på	forhånd	frem	for	styret	og	sendes	ut	til	medlemmene	senest	innen	en	286	
måned	før	årsmøtet.	Før	endringene	trer	i	kraft	må	de	være	godkjent	av	fylkesstyret.	Et	eventuelt	287	
avslag	på	godkjenning	i	fylkesstyret	kan	ankes	til	sentralstyret.	288	
	289	
§	8.	OPPLØSNING	AV	LAGET	290	
Forslag	om	oppløsning	av	et	lag	må	behandles	på	årsmøtet.	Blir	forslaget	vedtatt	med	2/3	flertall,	291	
skal	det	sendes	fylkesstyret	til	uttalelse.	Endelig	vedtak	om	oppløsning	av	laget	må,	for	å	være	gyldig,	292	
vedtas	med	2/3	flertall	på	neste	årsmøte.	Dersom	et	lag	oppløses,	skal	dets	formue,	293	
eiendomsrettigheter	arkiv	o.a.	overføres	til	nærmeste	organisasjonsledd.	Alle	verdier	skal	stå	urørt	i	294	
5	år	i	tilfelle	laget	blir	dannet	på	nytt.	Hvis	nytt	lag	ikke	blir	dannet,	vedtar	fylkesstyret	hvordan	295	
midlene	skal	anvendes	til	det	de	er	bestemt	for.	296	
Dersom	et	lag	er	uvirksomt	over	mer	enn	ett	år	kan	fylkeslaget	eller	Venstres	Hovedorganisasjon	297	
konstituere	nytt	styre,	eventuelt	oppløse	laget.	298	

	299	

§	9.	IKRAFTTREDELSE	300	
Endringer	i	vedtektene	trer	midlertidig	i	kraft	straks	årsmøtet	er	hevet.	Endelig	ikrafttredelse	skjer	301	
ved	godkjennelse	av	fylkesstyret.	302	
	303	
Disse	vedtektene	er	sist	endret	på	årsmøte	22.	januar	2017	og	godkjent	av	fylkesstyret	i	møte	xxx	304	
2017..	Vedtektene	ble	først	vedtatt	på	årsmøtet	20.	januar	2012	etter	mønster	fra	Venstres	305	
Hovedorganisasjons	normalvedtekter	for	lokallag	vedtatt	av	Venstres	sentralstyre	27.	februar	2011	306	
og	Bergen	Venstres	nå	opphevde	vedtekter	vedtatt	9.	november	1988,	sist	endret	på	årsmøtet	20.	307	
januar	2011,	og	endret	på	årsmøtet	19.	januar	2013	og	16.	Januar	2016	308	

	309	

	310	

	311	
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Vedtekter	for	bydelslag	av	Bergen	Venstre	312	

	313	
§	1	Formål	314	
.............................	bydelslag	har	til	formål	å	fremme	Venstres	politikk	i	bydelen.	315	
	316	
§	2	Medlemskap	317	
Medlemmer	i	..........	bydelslag	kan	personer	over	15	år	bli	som	deler	Venstres	grunnsyn,	og	som	ikke	318	
er	medlem	av	noe	annet	parti.	319	
	320	
Medlemmer	av	Bergen	Venstre	som	bor	i	bydelen	er	automatisk	medlem	i	bydelslaget,	med	mindre	321	
de	selv	ber	om	å	være	tilsluttet	eller	ønsker	medlemskap	i	et	annet	bydelslag	enn	der	de	bor.	322	
	323	
§	3	Organisering	324	

a) Bydelslaget	ledes	av	et	styre	bestående	av	minst	3	personer,	samt	et	medlem	valgt	fra	et	325	
eventuelt	Unge	Venstre-lag	i	bydelen.	326	
	327	

b) To	eller	flere	bydeler	kan	ha	felles	bydelslag.	I	de	bydelene	hvor	det	ikke	er	eget	lag,	utnevner	328	
arbeidsutvalget	i	Bergen	Venstre	en	kontaktperson	for	bydelen	som	har	møterett,	men	ikke	329	
stemmerett	i	hovedstyret	i	Bergen	Venstre.	330	

	331	
c) Bydelslagets	styre	velges	på	årsmøtet	innen	utgangen	av	november	måned	inneværende	år.	332	

Bydelslagets	årsmøte	skal	foruten	valg	av	styre,	velge	en	valgnemnd	som	skal	forberede	333	
neste	årsmøtevalg,	samt	godkjenne	styrets	forslag	til	årsmelding	for	bydelen.	334	

	335	
d) Årsmøte	skal	varsles	ved	offentlig	oppslag	(media)	eller	ved	utsending	til	medlemmene	14	336	

dager	før	satt	møtedato.	337	
	338	

e) Dersom	det	ikke	holdes	årsmøte	innen	utgangen	av	november,	og	det	ikke	er	mulig	å	holde	339	
valg	av	styre,	skal	arbeidsutvalget	i	Bergen	Venstre	utpeke	en	kontaktperson	i	bydelen.	340	

	341	
f) Styret	er	vedtaksfør	når	minst	halvparten	av	medlemmene	er	tilstede.	342	

	343	
g) Styret	i	bydelslaget	har	et	særlig	ansvar	for	å	følge	opp	lokale	politiske	saker,	og	bør	344	

samarbeide	med	Venstres	bystyregruppe.	Venstres	representanter	i	bydelsstyrer	innkalles	til	345	
bydelslagets	styremøter.	I	valgår	skal	styret	utarbeide	planer	for	valgkampen	i	samråd	med	346	
styret	for	Bergen	Venstre.	347	

	348	
§	4	Økonomi	349	
I	budsjettet	for	Bergen	Venstre	avsettes	det	hvert	år	midler	til	drift	av	bydelslagene.	Bydelslagene	350	
kan	beholde	VO-midler	for	egen	aktivitet	dersom	de	ønsker	dette.	Det	forutsetter	at	bydelslagene	351	
har	Økonomiansvarlig	og	konti,	og	leverer	regnskap	sammen	med	årsmeldingen.	352	
	353	
§	5	Utfylling	av	vedtektene	354	
Når	disse	vedtektene	mangler	regler,	skal	bydelslagene	følge	vedtektene	for	Bergen	Venstre	så	langt	355	
se	passer.	356	
	357	
§	6	Endring	av	vedtektene	358	
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Endring	av	disse	vedtektene	foretas	på	årsmøtet	i	Bergen	Venstre	med	to	tredelers	flertall.	359	
	360	
Vedtektene	er	sist	endret	på	årsmøte	22.	januar	2016	og	godkjent	av	fylkesstyret	senere	i	2016	361	
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2.	SENTRALE	STYRINGSDOKUMENT	
Føringene	for	styrets	arbeid	har	vært	vedtektene,	strategiplan	2014-2018,	
handlingsplan	2017	og	valgkampplan	2017.		

Strategiplanen	2014-2018	
Strategiplanen	er	en	flerårig	plan	for	Bergen	Venstre,	med	bydelslag,	som	skal	være	
styrende	for	organisasjonen	og	følges	opp	av	de	årlige	handlingsplanene.	Strategiplanen	skal	rulleres	
årsmøtet	etter	lokalvalg.		

Bergen	Venstre	sitt	oppdrag	er	å	skape	en	grønn,	sosial	og	liberal	by	til	det	beste	for	den	enkelte	
borger.	Dette	oppdraget	skal	være	tydelig	i	borgernes	bevissthet.	

Bergen	Venstre	sitt	mål	er	å	hele	tiden	søke	og	oppnå	politisk	innflytelse	i	Bergen.	For	å	gjøre	dette	
mulig	har	strategiplanen	resultatmål	om	både	tilstrekkelig	og	økende	oppslutning	ved	valg.	
Delmålene	for	å	oppnå	og	eventuelt	øke	oppslutning	er	en	tydelig	og	synlig	politikk,	gode	kandidater,	
en	robust	organisasjon,	en	god	økonomi,	og	eierskap	til	organisasjonen.	Disse	delmålene	er	
operasjonalisert	til	følgende:	

- Mobilisering	og	frivillige:	Ledelsen	i	Bergen	Venstre	må	være	tydelig	og	inkluderende	for	å	
utnytte	valgkampressursen	i	mobiliserte	medlemmer	og	gjøre	det	enkelt	å	engasjere	seg	i	
Bergen	Venstre.	Tilknyttet	dette	følger	den	avbyråkratisering	av	vedtekter	som	ble	foretatt	
på	årsmøtet	i	2014.		

- Medlemmer:	Det	er	et	mål	at	alle	medlemmer	får	en	sosial	tilhørighet	til	Bergen	Venstre.	
Derfor	må	all	møte-	og	medlemsaktivitet	vektlegge	og	fremheve	det	sosiale	fellesskapet,	i	
tillegg	til	det	politiske,	og	være	tilpasset	forskjellige	typer	medlemmer	for	at	fleste	mulig	skal	
kunne	engasjere	seg.	

- Valg	og	kandidatur:	Organisasjonen	skal	støtte	opp	om,	skolere	og	motivere	de	som	
fremmer	sine	kandidatur,	både	til	styreverv	og	folkevalgte	verv.		

- Tydelig	politikk:	Utformingen	av	politisk	profil	og	valgkampsaker	må	skje	over	en	lav	terskel,	
og	det	må	være	enkelt	å	skape	og	tenke	ut	ny	liberal	politikk,	for	at	organisasjonen	i	sin	
helhet	skal	ha	tilhørighet	til	vår	politikk.		

- Media:	Lokallaget	skal	være	tydelig,	oppsøkende	og	aktiv	i	sitt	mediearbeid,	og	bevisst	
medias	rolle.	Handlingsplanene	må	inneholde	en	medieplan,	og	medieplanleggingen	utdypes	
løpende	av	[kandidatene	og]	de	folkevalgte	i	samarbeid	med	styrene.	Synlighet	i	media	og	
bevissthet	om	velgerkommunikasjon.	

- Økonomi:	Lokallaget	skal	føre	en	forsvarlig	og	valgkamporientert	økonomi	utover	
strategiplanperioden.	Avsettinger	til	valgkampfond	må	kombineres	med	å	investere	i	
medlemmene	i	den	lange	valgkampen.		

Handlingsplanen	2017	
Handlingsplanen	hadde	følgende	hovedelementer	og	formål:	

- Medlemsaktivitet	og	rekrutering.	Bergen	Venstre	ønsker	flere	aktive	og	engasjerte	
medlemmer	

- Politikkutforming.	Skape	en	organisasjon	der	det	er	rom	for	å	diskutere	saker	og	også	utvikle	
ny	politikk,	både	lokalt,	regionalt,	nasjonalt	og	internasjonalt.	Bergen	Venstre	skal	være	en	
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arena	der	politikk	skapes.	I	tillegg	bør	medlemsmassen	fungere	som	aktive	
medspillere	for	de	folkevalgte.		

- Utvikling	og	Organisatorisk	vekst.	Økt	medlemsmasse	og	aktivisering	av	
medlemmene	for	å	bygge	en	robust	organisasjon.		Vi	vil	også	øke	
aktiviteten	i	bydelslagene	
	

Program	2015-2019	
De	viktigste	sakene	i	programmet	er:	

- Bybanen	dit	du	skal	(og	langs	Bryggen):	Bybanen	må	være	synlig	og	tilgjengelig,	og	skal	
fungere	som	drivkraft	for	urban,	bærekraftig	byutvikling.		

- Et	bedre	busstilbud:	Dette	ligger	hovedsakelig	under	fylkeskommunen,	men	kommunens	
dialog,	press	og	samarbeid	med	fylket	er	viktig	for	å	få	et	bedre	busstilbud	og	mindre	
biltrafikk.	

- Sykkelbyen	Bergen:	For	at	vi	skal	bli	en	skikkelig	sykkelby,	trenger	Bergen	flere	gode	
sykkelveier,	mer	sykkelparkering	og	bedre	tilrettelegging	for	alle	som	sykler.	

- Gode	skoler	for	dine	barn:	Barn	skal	ses,	oppmuntres	og	få	tilpasset	undervisning.	Skolen	
skal	gi	alle	barn	muligheten	til	å	utvikle	seg	og	sine	talent.	Det	må	satses	på	kunnskap	i	
skolen.	

- Trygge	skoler	for	alle:	Alle	barn	skal	være	trygge	på	skolen,	både	fysisk	og	sosialt.	Venstre	vil	
prioritere	arbeid	mot	mobbing.		

- Språk	gir	mestring	og	muligheter:	Språk	er	grunnlaget	for	all	læring.	Barn	bør	få	prøve	seg	
med	et	andre	fremmedspråk	fra	5.	klasse.	Sidemål	må	inn	i	undervisningen	tidligere	enn	i	dag	
og	det	må	bli	enklere	for	elever	med	utenlandsk	bakgrunn	å	bli	flinkere	i	sitt	eget	morsmål.	

- Barnehage	der	du	bor:	Kort	vei	til	barnehagen	er	god	politikk	for	barna,	for	foreldrene	og	for	
miljøet.	

- Barnehageplass	fra	fylte	ett	år:	Venstre	vil	innføre	en	ordning	med	rett	til	barnehageplass	
ved	fylte	ett	år.	

- En	trygg	oppvekst:	Alle	barn	har	rett	til	en	trygg	oppvekst.	

	
Vedtektene	
Styret	av	Bergen	Venstre	er	delt	mellom	bydelsstyrer,	et	arbeidsutvalg,	og	et	hovedstyre.	

- Bydelsstyrene	har	et	særlig	ansvar	for	å	følge	opp	lokale	politiske	saker,	og	skal	i	valgår	
utarbeide	planer	for	valgkampen	i	samråd	med	hovedstyret	for	Bergen	Venstre.	

- Arbeidsutvalget	leder	Bergen	Venstres	arbeid	mellom	hovedstyremøtene	og	skal	møtes	
minst	én	gang	mellom	hvert	ordinære	hovedstyremøte	og	ellers	så	ofte	som	ett	av	
arbeidsutvalgsmedlemmene	krever	det.	Arbeidsutvalget	skal	ved	jevne	mellomrom,	enten	
ved	møter	eller	gjennom	rundskriv,	informere	medlemmene	om	sin	virksomhet,	samt	drive	
miljøskapende	arbeid	i	lokallaget.	Arbeidsutvalget	består	av	ledetrio.	En	representant	for	
Venstres	bystyregruppe	og	en	representant	for	Bergen	Unge	Venstre	tiltrer	arbeidsutvalget	
uten	stemmerett.		

- Hovedstyret	leder	Bergen	Venstres	arbeid	mellom	årsmøtene	og	møtes	minst	seks	ganger	
mellom	hvert	ordinære	årsmøte	og	ellers	så	ofte	som	lederen	eller	1/3	av	
hovedstyremedlemmene	krever	det.	Hovedstyret	har	ansvar	for	lokallagets	økonomi,	



Årsmelding	2017	

	

10	
	

nettsider,	politikkskaping,	informasjonsvirksomhet,	skolering,	
medlemsverving	og	utadrettede	virksomhet.	Hovedstyret	kan	oppnevne	
egne	utvalg	og	komiteer	til	å	ta	seg	av	særskilte	oppgaver,	som	for	
eksempel	valgkamputvalg,	skoleringsutvalg	og	programkomité.	

- Styret	i	sin	helhet	har	ansvar	for	at	det	blir	drevet	et	effektivt	arbeid	i	laget.		
Det	skal	ha	som	særlig	oppgave	å	sørge	for	et	godt	samarbeid	mellom	
kommunestyregruppen	og	laget,	å	drive	kontinuerlig	vervearbeid	og	gjennom	opplysning	
bidra	til	å	vekke	interesse	for	Venstre	politikk	og	for	samfunnsspørsmål.	Styret	i	sin	helhet	
skal	legge	til	rette	for	at	organisasjonen	drives	på	en	måte	som	fremmer	en	aktiv	politisk	
debatt	på	alle	nivå.	

Bystyregruppen	har	egne	vedtekter	og	oppgaver,	og	er	i	liberal	tradisjon	autonome	fra	lokallagsstyret	

3.	STORTINGSVALGET	2017	
Målet	for	valgkampen	2017	var	å	få	2	hordalandskandidater	på	tinget.		Det	klarte	vi	ikke,	men	vi	er	
tilfreds	med	å	ha	fått	et	direktemandat	til	Terje	Breivik.	

Styrets	arbeid	har	naturligvis	vært	preget	av	at	2017	var	et	valgår,	og	styret	er	godt	tilfreds	med	
valgkampen	og	valgresultatet	i	Bergen.	Venstre	fikk	5,4	%	av	stemmene	i	Bergen	med	8	824	stemmer,	
der	vi	fikk	63	%	av	stemmene	på	selve	valgdagen,	mot	37	%	blant	forhåndsstemmene.	De	kretsene	
med	høyest	Venstreoppslutning	var	Haukeland	(12,5	%),	Paradis	(11,2	%),	Bergen	Rådhus,	(10,2	%),	
Nordnes	(9,5	%),	Møhlenpris	(9,4	%),	Bønes	(8,2	%),	og	Rothaugen	(8	%).	Dette	er	for	det	meste	
kretser	vi	drev	valgkamp	og	gikk	dørbank	i,	og	det	er	vår	oppfatning	at	disse	fikk	et	løft	av	
valgkampaktiviteten.	

Bergen	Venstre	nedsatte	i	05.12.2016	et	valgkamputvalg	bestående	av	Astrid	Hårstad,	Emina	Koch,	Jo	
Lerheim	og	Stian	S	Ludvigsen.	Våren	2017	gjorde	VKU	noen	omrokeringer	som	medførte	at	Galo	
overtok	lederskap	for	VKU,	støttet	av	Stian.		

Emina	ble	ansatt	av	Hordaland	Venstre	som	valgkampsjef/koordinator.	Frode	Nergaard	Fjeldstad	ble	
ansatt	av	Venstres	Hovedorganisasjon	som	kampanjerådgiver	for	Hordaland	fra	juli	2016.	Astrid	
Knutsen	Hårstad	ble	ansatt	av	Venstres	Stortingsgruppe	for	å	bistå	i	den	korte	valgkampen	i	
Bergen/Hordaland,	sammen	med	Anine	Dedekam	Moldskred	som	er	Terje	Breiviks	profilrådgiver	på	
Stortinget.		

Bergen	Venstre	fikk	ansvaret	for	bemanning	valgboden	på	vegne	av	Hordaland	Venstre.	Hordaland	
Venstre	betalte	leien	og	stod	for	rigging	og	utsmykning	av	boden.	Det	ble	av	Bergen	Venstre	utlyst	en	
egen	50%	stilling	som	valgbodsjef,	og	valgte	å	engasjere	Kjersti	Breivik	Møller	til	jobben.	Styret	er	
meget	godt	fornøyd	med	jobben	som	valgbodsjefen	gjorde,	og	boden	hadde	lange	åpningstider	med	
god	bemanning.	Kjersti	organiserte	også	rushtidsaksjoner.	

Det	ble	lagt	ned	et	stort	arbeid	for	dørbanking	i	Bergen,	og	det	ble	registrert	39	dørbankaksjoner	
hvor	totalt	7375	dører	ble	banket.	Dørbankaksjonene	ble	i	hovedsak	organisert	av	
valgkamporganisasjonen	av	Hordaland	Venstre	og	Bergens	toppkandidater.	
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Av	bydelslagene	drev	Fyllingsdalen	og	Åsane,	og	til	dels	Fana	og	Ytrebygda,	en	
organisert	valgkamp	på	egen	hånd.	Øvrige	bydelslag	engasjerte	seg	i	den	generelle	
valgkampen,	med	deltakelse	på	dørbankaksjoner	og	deltakelse	på	stand.	

3.	STYRETS	OPPFØLGING	AV	STYRINGSDOKUMENTENE	
	
En	strategiplan	å	strekke	seg	etter	
En	strategiplan	er	av	natur	slik	at	man	kunne	alltid	strekt	seg	litt	lengre,	men	vi	mener	den	i	det	
vesentligste	er	fulgt.	Styret	oppfatter	at	vi	har	hatt	en	sosial	valgkamp	med	god	oppfølging	av	
medlemmene	og	kandidatene	både	under	og	i	for-	og	etterkant	av	valget,	men	vi	kan	alltid	bli	bedre	
på	medlemspleie.		

En	handlingsplan	å	jobbe	etter		
Hovedmålene	i	handlingsplanen	er	fulgt.	Forhandlingsperioden	etter	valget	strakk	ut,	noe	som	
reduserte	medlemsaktiviteten	etter	valget.	Styret	håper	likevel	medlemmene	føler	seg	inkludert	og	
motivert	til	videre	arbeid	etter	de	møtene	vi	har	holdt	under	og	etter	forhandlingene.	Styret	skulle	
snarest	etter	årsmøtet	evaluere	intern	kommunikasjon	og	utbedre	eventuelle	svakheter.	Dette	
arbeidet	ble	iverksatt,	men	ikke	fullført	innen	valget,	og	da	lagt	på	is.	Dette	bør	gjenopptas	av	nytt	
styre.	

Styrearbeidet	i	året	som	har	gått	
Styret	har	i	det	store	fungert	fint.	Styret	fordelte	arbeidsoppgaver	for	første	½	år	tidlig,	ved	for	
eksempel	at	hvert	styremedlem	hadde	ansvar	for	sitt	medlemsmøte.	

Styret	har	sammen	med	bystyregruppen	hatt	bra	oppfølging	av	SOME.	Imidlertid	kan	nok	styret	i	BV	
md	trygghet	ha	bedre	fokus	på	SOME.	Vi	har	sendt	ut	9	e-poster	til	medlemmene	igjennom	året.		

Styrets	leder	og	nestledere	har	for	det	meste	vært	til	stede	på	bystyregruppens	gruppemøter	og	
komitéformøter.	Bystyregruppen	har	vært	representert	på	de	fleste	styremøtene	til	Bergen	Venstre.	
Styret	oppfatter	samarbeidet	med	bystyregruppen	og	rådhuset	som	svært	godt.	
	
Medlemsaktivitet	preget	av	mer	en	bare	valgkamp	
I	2017	ble	det	avholdt	7	medlemsmøter	på	Litteraturhuset	i	Bergen,	med	temaene:	Vold	i	nære	
relasjoner,	Fremtidens	transport	i	Bergen	og	Hordaland,	Skoleløpet	som	ikke	passer	for	alle,	
Lokaldemokratireformen,	Bergen	-	Norges	den	fremste	kulturby?,	Rusplanen	i	Bergen	og	
Vestlandsregionen.	I	tillegg	avholdt	vi	Liberal	salong	på	Biskopen	Bar,	bl.a	med	temaene	Flere	
kvinnelige	gründere	(med	Terje	Breivik	)	og	Fremtidens	ruspolitikk	mm.	Etter	valget	ble	det	arrangert	
et	møte	for	nye	medlemmer,	Venstre	på	1-2-3.	

Bergen	Venstre	deltok	i	8.	Mars	toget	og	hadde		sammen	med	Unge	Venstre	fire	bannere.	I	
forbindelse	med	Strandryddedagen	6.	Mai	ble	det	holdt	lokale	ryddeaksjoner	i	bydelene	Bergenhus,	
Fyllingsdalen	og	Åsane.	Bergen	Venstre	deltok	på	Regnbuedagene	med	stand	i	Pride	Park	8-10	juni	og	
deltok	i	Paraden.	Vi	hadde	møte	på	valgkampkontor	og	i	valgbod	med	både	Odd	Einar	Dørum	og	
Trine	Skei	Grande.	Sosiale	arrangementer	har	vært	Fredagsvaffel	på	rådhuset	omtrent	en	gang	i	
måneden	i	regi	av	bystyregruppen.	Det	har	blitt	arrangert	fjellturer	til	Stolzekleiven.	Sommerfesten	
ble	opprinnelig	slått	sammen	med	sommerfesten	til	Hordaland	Venstre,	men	denne	ble	avlyst	på	
grunn	av	lite	påmelding.	Det	ble	derimot	invitert	til	familiedag	på	Milde	i	august,	og	Fyllingsdalen	
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Venstre	inviterte	alle	medlemmene	i	Bergen	på	ølsmaking	på	7	Fjell	bryggerier.	I	
november	ble	det	avholdt	julebord	for	alle	medlemmene	på	Klosteret,	hvor	34	
personer	kom.		

En	svekket,	men	fremdeles	sunn,	økonomi	
Lokallaget	og	fylkeslaget	fikk	svekket	økonomi	2016-2019	som	følge	av	et	dårligere	
valgresultat.	Styret	er	likevel	fornøyd	med	lagets	økonomi	i	2017.	Bergen	Venstre	har	brukt	vesentlig	
mindre	enn	budsjettert,	og	vi	kan	levere	fra	oss	et	overskudd.	Det	betyr	at	årsmøtet	2018	har	midler	
til	overs	selv	etter	et	valg,	og	har	mulighet	til	å	disponere	avsetning	til	neste	valgkamp	på	nivå	med	
de	avsetninger	vi	har	gjort	i	mellomvalgsår.	Det	vises	forøvrig	til	regnskapet	for	Bergen	Venstre	2017	
og	beretning	fra	internrevisorene.	

Styrearbeidet	i	tall	
- 8	hovedstyremøter		
- 8	AU	møter,	stort	sett	i	forberedelser	til	hovedstyremøtene	

4.	ÅRSMØTET	
	
Årsmøtet	i	Bergen	Venstre	ble	avviklet	lørdag	22.	januar	2017	i	Gimle/Ervingen	
	
Vedtatte	politiske	uttalelser:	
• 	Bergen	Venstre	er	åpne	for	samarbeid	med	andre	alternativer	om	det	gir	Venstre	mest	politisk	
gjennomslag	
• xx	

5.	TILLITSVALGTE	
	
Styret	har	bestått	av:	
Leder:	Jo	Lerheim	
1.	nestleder:	Astrid	Knutsen	Hårstad	
2.	nestleder:		Heine	Johansen	
IO-ansvarlig:	Emina	Koch	
IO	medlem:	Ulrik	Sydnes	
Økonomisjef:	Julia	Kristoffersen	
Styremedlem:	Geir	Sæbdal	
Styremedlem:	Anton	Engen	
BUV:	Ragnhild	Handeland	
BLS:		
	
Varamedlemmer:	
1.vara:	Ulrik	Sydnes	
2.vara:	Marit	Gjerstad	
3.vara:	Tobias	Bashevkin	
4.vara:	Hanne	Kvilhaugsvik	
	
Styret	har	ikke	hatt	egen	sekretær	i	2017.	Frikjøpsmidler	har	ikke	vært	benyttet	til	sekretæroppgaver,	
men	ble	brukt	til	å	dekke	noe	av	leders	deltakelse	på	landsmøte	
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Bergen	Venstre	vil	også	takke	fylkessekretær	Gro	Gjelsvik	for	sin	innsats	for	
lokallagene	
	
Valgkomité	2017:	
Grete	Line	Simonsen	(leder)	
Njål	Neckelmann	
Elisabeth	Vannebo	
Åsta	Årøen	
Anders	Skoglund	
Stian	S	Ludvigsen	
Rep	fra	BUV	
Varamedlemmer:	
Frode	Fjeldstad	
	
Internrevisorer:	
Grete	Line	Simonsen	
Grete	Kvilvang	
	
Bydelslagenes	ledere	eller	kontaktpersoner	i	arbeidsåret	har	vært:	
Arna	Venstre:	Kjell	André	Johannessen	(kontakt)	
Bergenhus	Venstre:	Njål	Neckelman	(leder)	
Årstad	Venstre:	
Fana	og	Ytrebygda	Venstre:	Tore	Fredriksen	(leder)	
Fyllingsdalen	Venstre:	Ingrid	Fjeldstad	(leder)	
Åsane	Venstre:	Anders	Skoglund	(leder)	
Laksevåg	Venstre:	Trond	W.	Tveiten	(leder)	
Se	for	øvrig	egne	årsmeldinger	for	bydelslagene.	

Redaksjonsnemd	for	årsmøtet	2018:		
Heine	Johansen	
Antin	Engen	
Emina	Koch	

	
	

	

6.	OVERSIKT	OVER	VERV	TILDELT	ETTER	VALGET	2015	
		

BYRÅDET	I	BERGEN		 Rolle	

Erlend	Horn	
Byråd	for	bolig,	sosial	og	
inkludering	

Julie	Andersland	
Byråd	for	klima,	kultur	og	
næring		

Tallak	Liavåg	Rundholt	
Rådgiver	for	byråd	Julie	
Andersland	

Peder	Lofnes	Hauge	 Rådgiver	for	byråd	Erlend	
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Horn		

	  BYSTYRETS	ORGANER		
	

  Bystyregruppen	
	Idun	Bortne	 Gruppeleder		

Per-Arne	Larsen	 Gruppenestleder		
Åsta	Årøen	 Bystyrerepresentant	
Njaal	Hendrick	Neckelmann	 Bystyrerepresentant	
Ingrid	Nergaard	Fjeldstad	 1.vara	til	bystyret	
Anders	Waage	Nilsen		 2.vara	til	bystyret		
Harald	Queseth		 3.vara	til	bystyret	
Trond	Wathne	Tveiten	 4.vara	til	bystyret		
Sindre	August	Horn	 5.vara	til	bystyret		
Siri	Kristoffersen	Hamre	 6.vara	til	bystyret		
Ragnar	Fagereng		 7.vara	til	bystyret		

Torstein	Stråtveit	
Politisk	rådgiver	for	
bystyregruppen	

Komite	for	barnehage,	skole	og	idrett	
	Idun	Bortne	 Komiteleder		

Anders	Waage	Nilsen	 1.vara	
Trond	Wathne	Tveiten	 2.vara	
Ragnar	Fagereng	 3.vara		

	  Komite	for	miljø	og	byutvikling	
	Per-Arne	Larsen	 Komitemedlem	

Ingrid	Nergaard	Fjeldstad	 1.vara		
Julia	Kristoffersen	 2.vara	
Kjell-Andre	Johannessen	 3.vara	

	  Komite	for	finans,	kultur	og	næring		
	Åsta	Årøen	 Komitemedlem	

Harald	Queseth	 1.vara	
Anders	Skoglund	 2.vara	
Siri	Kristoffersen	Hamre	 3.vara		

	  Komite	for	helse	og	sosial		
	Njaal	Hendrick	Neckelmann	 Komitemedlem		
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Sindre	August	Horn	 1.vara	
Astrid	Knutsen	Hårstad		 2.vara		
Andreas	Myrseth	Kolstad		 3.vara	

	

	
Kontrollutvalget:	
Stian	Skår	Ludvigsen	
Gunn-Vivian	Eide	(vara)	
	

STYRER	RÅD	OG	UTVALG	 Rolle	 Fornavn	 Etternavn	
Senter	for	arbeidslivsforberedelse	ALF	A/S.	
Styret	 VM	 Sindre	 Horn	
Senter	for	arbeidslivsforberedelse	ALF	A/S.	
Styret	 M	 Stian	Skår	 Ludvigsen	
Bergens	Skog-	og	Træplantningsselskap.	
Styret	for	stiftelsen	 VM	

Trond	
Wathne	 Tveiten	

Bymuseet	i	Bergen.	Styret	for	stiftelsen	 M	 Harald	 Queseth		
BIR	AS.	Bedriftsforsamling	 VM	 Jo	 Lerheim	

BIR	AS.	Bedriftsforsamling	 M	 Anders	 Skoglund	
Bjørkhaug	Arbeidsfellesskap	AS	Styret	 VM	 Torstein	 Stråtveit	
Bjørkhaug	Arbeidsfellesskap	AS	Styret	 M	 Anton	 Engen	
Heimevernsnemnda	i	Bergen	sentrum	distrikt	 M	 Tore	 Fredriksen	
Interkommunalt	utvalg	mot	akutt	
forurensing.		Bergen	Region	 VM	 Anders	 Waage	Nilsen	
Interkommunalt	utvalg	mot	akutt	
forurensing.		Bergen	Region	 M	 Per-Arne		 Larsen	

Bergen	Vann	KF.	Styret	 VM	 Sondre	
Hansmark	
Persen	

Bergen	Vann	KF.	Styret	 M	 Julia		 Kristoffersen	
Carte	Blanche		AS.	Styret.	 VM	 Astrid	 Hårstad	
Kontaktutvalget	mellom	innvandrere	og	
styresmakter	i	Hordaland	 M	 Njaal	 Neckelmann	
Spekter	Pluss	 M	 Siw		 Bergesen	
Spekter	pluss	 VM	 Anton	 Engen	
BIR	Transport	AS	 VM	 Kjell-Andre	 Johannessen		
Bergen	arragementselskap		 M	 Trond	 Gullaksen		
Bergen	forliksråd	avd.	3	 M	 Julia		 Kristoffersen	

Bergen	forliksråd	avd.	3	 VM	
Astrid	
Knutsen	 Hårstad	
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Bergen	kino	AS.	Styret	 M	 Grete	Line	 Simonsen	

Bergen	kommunale	pensjonskasse.	Styret	 M	
Ingrid	
Nergaard	 Fjeldstad	

Bergen	bys	stiftelse	for	økonomisk	
vanskeligstilte	 M	 Åsta	 Årøen	
Fana	Sparebank.	Generalforsamling	 M	 Julia		 Kristoffersen	
Grieghallen	AS.	Styret	 M	 Anders	 Skoglund		

Overskattetakstkommisjonen	 M	
Ingrid	
Nergaard	 Fjeldstad	

Overskattetakstkommisjonen	 VM	 Anders	 Skoglund	

Stiftelsen	Klosteret	17.	Styret	 M	
Trond	
Wathne	 Tveiten	

Takstnemnda	 M	
Siri	
Kristoffersen		 Hamre		

The	International	Edvard	Grieg	Society.	Styret	
for	stiftelsen	 M	 Jo	 Lerheim	
The	International	Edvard	Grieg	Society.	Styret	
for	stiftelsen	 VM	 Sindre	August	 Horn	
Bergen	og	Omland	Havnevesen.	Rådet	 M	 Idun		 Bortne		
Bergen	og	Omland	Havnevesen.	Rådet	 VM	 Per-Arne		 Larsen	
Forretningsutvalget	 M	 Idun		 Bortne		
Komite	for	fullmakter	og	politisk	
styringssystem	 M	 Idun		 Bortne		
Komite	for	fullmakter	og	politisk	
styringssystem	 VM	 Åsta	 Årøen	
Kommunenes	Sentralforbund.	Fylkesmøtet.	 M	 Idun		 Bortne		
Kommunenes	Sentralforbund.	Fylkesmøtet.	 VM	 Åsta	 Årøen	
Kommunenes	Sentralforbund.	Fylkesmøtet.	 VM	 Njaal	 Neckelmann	
Valgstyret	og	samevalgstyret	 M	 Idun		 Bortne		
Valgstyret	og	samevalgstyret	 VM	 Per-Arne		 Larsen	
Valgstyret	og	samevalgstyret	 VM	 Åsta	 Årøen	
Valgstyret	og	samevalgstyret	 VM	 Njaal	 Neckelmann	

	

	
Vi	har	p.t.	ikke	oversikt	over	medlemmer	av	fylkeskommunale	utvalg,	råd	og	styrer.	Utval,	råd	og	
styrer	oppnevnt	av	det	forrige	byrådet	har	funksjonstid	til	generalforsamlinger	til	våren.	For	oversikt	
over	utsendinger	fra	Bergen	for	fylkeslaget,	vises	det	til	Hordaland	Venstres	protokoller.	

7.	MEDLEMSTALL	
Ved	årsskiftet	har	252	medlemmer	betalt	kontingent	(opp	fra	240	ved	årsslutt	2016).	I	alt	hadde	vi	
328	medlemmer	i	medlemsregisteret	ved	årsslutt	(ned	fra	340	ved	årsslutt	2016).	Reduksjonen	i	ikke-



Årsmelding	2017	

	

17	
	

betalende	medlemmer	skyldes	rydding	i	medlemsregisteret	fra	VHO	(43	stk)	og	
utmeldelser	av	ulike	grunner.	Etter	ryddingen	har	vi	nå	en	betalingsprosent	på	77	
%.	Styret	har	hatt	jevnlig	fokus	under	året	med	medlemskontakt	og	3	ringerunder	+	
1	sms	utsending	for	kontingentpåminnelse.	Etter	at	Venstre	gikk	i	
regjeringsforhandlinger	har	5	personer	meldt	seg	ut	og	9	personer	har	meldt	seg	
inn	i	Bergen	Venstre	
	
Vi	har	58	nye	medlemmer	ved	årsslutt	2017,	mot	23	på	samme	tid	i	fjor.	
	
	
Tidligere	år:	

2017	–	252	betalende	medlemmer	
2016	–	240	betalende	medlemmer	
2015	–	302	betalende	medlemmer	
2014	–	335	betalende	medlemmer	
2013	–	333	betalende	medlemmer	
2012	–	391	betalende	medlemmer	
2011	–	399	betalende	medlemmer	
2010	–	355	betalende	medlemmer	
2009	–	353	betalende	medlemmer	
2008	–	227	betalende	medlemmer	
2007	–	217	betalende	medlemmer	
2006	–	197	betalende	medlemmer	

2005	–	172	betalende	medlemmer	
2004	–	153	betalende	medlemmer	
2003	–	162	betalende	medlemmer	
2002	–	184	betalende	medlemmer	
2001	–	189	betalende	medlemmer	
2000	–	215	betalende	medlemmer	
1999	–	200	betalende	medlemmer	
1998	–	210	betalende	medlemmer	
1997	–	234	betalende	medlemmer	
1996	–	181	betalende	medlemmer	
1995	–	135	betalende	medlemmer

	
	
	
	
Bergen,	28.12.2017	
	

Jo	Lerhiem	
Leder	
	
Astrid	Hårstad		 						
1.	Nestleder	
	
Heine	Johansen																			
2.	Nestleder	

	
Julia	Kristoffersen							
Økonomisjef	
	
Emina	Koch																				
I.O.	leder	
	
	

Anton	Engen	
Styremedlem	
	
Geir	Sæbdal	
styremedlem

	

VEDLEGG	
Årsmelding	fra	bydelslagene	
Årsmelding	fra	bystyregruppen	
Årsmelding	fra	Bergen	Unge	Venstre	



 
 

 
 
 
 
 
Bergenhus Venstre - Årsmelding for 2017 
 
Styret for 2017 har bestått av leder Njaal Neckelmann, Astrid Knutsen Hårstad, Galo 
Austegard, Tallak Rundholt og Siw Bergesen. 
 
Bergenhus Venstre har deltatt i valgkampen gjennom en rekke flyer-, postkasse- og 
rushtidsaksjoner i bydelen. Da mange i styret har hatt roller andre steder i organisasjonen, 
har bydelslaget som regel ikke vært direkte ansvarlig for å avholde slike.  
 
Bydelslaget har gjennom året vært representert i bystyret ved bydelslagsleder Njaal 
Neckelmann. Astrid Knutsen Hårstad har sittet som nestleder i Bergen Venstre. Tallak 
Rundholt jobber som rådgiver for klima-, kultur- og næringsbyråd Julie Andersland. Galo 
Austegard var valgkampsekretær og stod trolig for den utretteligste valgkampinnsatsen av 
oss alle. 
 
Årsmøtet fant sted på HEM fredag 17. november. Njaal og Galo Juarez Austegard gjenvalgt, 
i tillegg til at JC Crinte, Sebastian Abelseth og Yngve Horvei kom inn i styret. Tallak fortsetter 
som vara til styret.  
 
Årsmøtet vedtok uttalelser om rusreform, offentlige toaletter og gav styret et oppdrag om å 
utarbeide en uttalelse om kommunalt ansvar for kollektivtrafikken i Bergen. 
 
Etter årsmøtet fant sted arrangerte vi også Pils & Politikk på Biskopen søndag 10. desember. 
Vi ønsker å dra i gang slike møter jevnlig i 2018, og kanskje også et større temamøte om 
Dokken som byutviklingsområde. 
 
Njaal Neckelmann 
Leder av Bergenhus Venstre 2017 
9. januar 2018 
 



 
 

 
 
 
 
 
Årstad Venstre - Årsmelding for 2017 
 
Årsmøtet i Årstad ble avholdt 26.11.2017 uten at det ble valgt styret. Lokallagsleder Kristin Øygarden har flyttet ut 
av lokallaget og ingen var på årsmøte keen på å overta leder rollen. 
 
Jfr vedtekter har bydelslaget falt som eget bydelslag. 
 
Etter fristen for avholdelse av årsmøte har imidlertid medlemmer i bydelen annonsert at de ønkser å etablere 
bydelslag. Styret er posisitv til dette og instiller årsmøtet på det samme. 
 
 
For Årstad bydel  Dato: 11.01.2018 
 
 
Jo Lerheim 
Leder Bergen Venstre 
	



 
Årsmelding Fyllingsdalen Venstre behandlet på årsmøte 27.11.2017 
  
Årsmelding 
  
Styret har bestått av Ingrid Nergaard Fjeldstad, Lars-Jacob Hove, Anders Wallacher Haukås, 
Anton Engen, Joakim Asperheim Mikkelsen og August Simonsen.  
  
Laget har ikke egen økonomi, men har fått tilført valgkampmateriell fra Bergen Venstre.  
  
Fyllingsdalen Venstre er fornøyd med egen innsats i valgkampen som har preget året til 
styret. Vi har banket 2301 dører hvor 1157 ble åpnet, avholdt flere rushtidsaksjoner, hatt 
stand på Oasen, delt ut flyer og snakket med velgere. Lokallaget sin innsats i lokalavisen 
kunne vært bedre.  
  
Hordaland Venstre nådde målet som var å få Terje Breivik valgt inn på stortinget på 
direktemandat.  
  
Lokale saker som har opptatt laget er blant annet kommuneplanens arealdel (KPA), bybanen 
til Fyllingsdalen, kulturhus til Fyllingsdalen, Sælenvassdraget og svømmetilbudet i bydelen.  
  
Handlingsplanen har ikke blitt helt oppfylt. Det har ikke vært avholdt åpent medlemsmøte i 
bydelen vår, men vi har deltatt på det åpne møtet om KPA som fant sted i november. Det har 
også vært avholdt et tverrpolitisk møte mellom byrådsparti-lagene i bydelen, det var fruktbart.  
  
Styret anser at det ikke er helt hensiktsmessig med en handlingsplan som bare skisserer 
handlinger, og foreslår derfor for årsmøte at en går over til en toåring strategiplan som 
inneholder mer på hvilke saker laget ønsker å jobbe med og hvordan. 
  
Facebooksiden er sporadisk oppdatert, her kan vi bli bedre. Det er opprettet en intern 
facebookgruppe for å øke dialogen innad i laget.  
 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
Ingrid Nergaard Fjeldstad 
Leder Fyllingsdalen Venstre 
 
Mobil: 930 90 492 
Epost: ingrid.fjeldstad@gmail.com 
Twitter: @fjeldstadingrid 
 



Referat og årsmelding i Fana og Ytrebygda Venstre. 
  
Møte avhold på Nesttun Senter: kl 18-21 Torsdag 30.11.2017 
  
Fremmøtte: Jo Lerheim, Vegard Løknes, Idun Bortne, Julia Kristoffersen, Jørgen 
Kristoffersen og Geir Sæbdal 
 
Dagsorden: 
1.       Godkjenning av innkallelse og dagsorden 
2.       Valg av ordstyrer og referent (begge deler ble Jo Lerheim) 
3.       Godkjennelse av årsmelding – orientering ved Jo Lerheim 
4.       Utarbeidelse av stategiplan 2017-2019 
5.       Forslag til politiske uttalelser 
6.       Valg av styre og valgnemd 
7.       Eventuelt 
  
NB! Bare medlemmer som har betalt medlemskontingent for 2017 har stemmerett på 
årsmøtet. Det kan ikke tas imot betaling i døren. Medlemmer som ikke har betalt kontingent 
bes derfor å ordne dette innen årsmøtet. 
  
 3. Årsmelding 
Styret har bestått av Tore Fredriksen, Eli Wesenberg Moen og Jo Lerheim 
Laget har ikke egen økonomi, men har fått tilført valgkampmateriell fra Bergen Venstre. 
Lokallaget sin innsats under valget kunne vært bedre. 
Lokallaget har hatt 1 møte i år, samt arrangert strandryddedag i bydelen, samt bidratt til 
medlemsmøte innhold, fks Vold i Nære relasjoner.  
Bydelslaget bidro også til å oppklare/avklare premisser for en byggesak i Nybøveien, 
sammen med bystyregruppen. 
Hordaland Venstre nådde målet som var å få Terje Breivik valgt inn på stortinget på 
direktemandat. Fana Venste har 1ste vara til Stortinget (Idun Bortne) 

4. Forslag til strategiplan 2018-2019  

Være på med de lokale sakene som er relevante for folk flest. Tipse både BV om saker som 
en ønsker drahjelp på og/eller som en ser har verdi for hele BV å være orientert om. Det 
trenger ikke være saker som klassiske for Venstre. Være på lag med lokale medier og 
foreninger i vår bydel. Være synlige i stort og smått. Samarbeide med Bergen Venstre og 
øvrige bydelslag. 
 
Det er mye mat i arealutnyttelse (KPA) og et stort rom for engasjement. Evaluere 
valgkampen og valgresultatet 2017 med tanke på etablering av langsiktig valgkampplan for 
2019. Laget skal gå dørbank i hele perioden for å informere om gjennomslag Venstre har fått 
og få innspill til programprosessen. Framsnakke Ungdomsklubber og ildsjeler til disse. Være 
aktiv pådriver for å bedre forholdene for aktivitet, debatt og kulturelt/politisk engasjement. 
Jobbe for flere søppelspann langs turveiene i bydelen. Opprustning av gang/sykkelsti 
strekningen Nesttun/Hop. (mye dritt/rustne gjerder mm)  
Hva skjer med Nesttun, når Lagunen vokser? Ha fokus på bydelen vår, at det ikke fortettes 
ett sted og død ett annet sted. Ha ett positivt fokus på Nesttun, ikke negativt for Lagunen. 

5. Uttalelser 

• Fana og Ytrebygda Venstre er svært positiv til Bondens marked på Nesttun 
 



6. Valg 

Leder: Lene H Søvik 
Styremedlemmer: Vegard Løknes, Stian S Ludvigsen, og Julia Kristoffersen og Tore 
Fredriksen som 1 og 2dre vara. 

7. Eventuelt  

	

	
Jo	Lerheim	

	

	

	

	
	



 
 

 
 
 
 
 
Laksevåg Venstre - Årsmelding for 2017 
 
Årsmøtet i Laksevåg ble ikke avholdt innen fristen 30.11.2017. Lokallagsleder Trond Tveiten har meldt seg ut av 
partiet  
 
Jfr vedtekter har bydelslaget falt som eget bydelslag. 
 
Etter fristen for avholdelse av årsmøte har imidlertid medlemmer i bydelen annonsert at de ønkser å etablere 
bydelslag. Styret er posisitv til dette og instiller årsmøtet på det samme.  
 
 
For Laksevåg bydel Dato: 11.01.2018 
 
 
Jo Lerheim 
Leder Bergen Venstre 
 
 



	

ÅM	05/18	Kommunevalg	2019	
Programkomitéens leder orienterer for komitéens kommende arbeid.  

 
FORETTNINGSORDNEN FOR BERGENS VENSTRES PROGRAMMØTE 2018   
(Styrets innstilling) 

1) Forretningsorden vedtas av Bergen Venstres ordinære årsmøte januar 2018. 
Programmøtet avholdes innen utgangen av september 2018.  

2) Styret innstiller på ordstyrere og referenter til programmøtet. Disse velges av et 
alminnelig flertall ved konstituering av møtet.  

3) Styret legger frem forslag til dagsorden for programmøtet. Dagsorden vedtas med 
alminnelig flertall.  

4) Ved behandling av programmøtets saker er det kun medlemmer som har betalt 
kontingenten for inneværende år som har forslags, tale- og stemmerett. 
Stemmeberettiget delegasjon fra Bergen Unge Venstre og Bergen Liberale Studenter 
velges etter samme regler som årsmøte i Bergen Venstre.  

5) Programkomiteens andreutkast til program for 2015 – 2019 skal legges til grunn for 
behandlingen.  

6) Tilleggs-, endrings-, og strykningsforslag til programmet skal være innsendt til Bergen 
Venstre senest ti dager før møtet.  

7) Programmøtet kan med 2/3 flertall behandle forslag som kommer inn etter fristen i punkt 
6. 

8) Programkomiteen innstiller på innkomne forslag senest tre dager før møtet.  

9) Avviste forslag må opprettholdes innen den tematiske bolken forslaget hører hjemme 
starter, for å realitetsbehandles på møtet. 

10) Alle innlegg skal komme fra talerstolen. Stemmeberettigede møtedeltakere melder seg 
på talelisten ved tydelig å vise nummerskilt.  

11) Debatt om forslag gjennomføres i tematiske bolker. Ordstyrerne fordeler forslag tematisk 
ved møtestart.  

12) Ordstyrerne kan foreslå å sette strek under debattene. 



13) Innlegg i debatten settes til maks 3 minutter. Replikk settes til maks 1 minutt. 
Ordstyrerne kan korte ned taletiden ved behov. Ved debattinnlegg skal det gis anledning 
til inntil to replikker med påfølgende svarreplikk. En replikk skal være rettet til det 
foregående debattinnlegget. Møtedeltagere tegner seg til replikk ved å vise nummerskilt 
tydelig sammen med farget ark. Ordstyrerne gir replikk til de som først ber om det.  

14) Forslag innstilt av programkomiteen ligger til grunn for voteringen. Både innstilte og 
avviste forslag må oppnå alminnelig flertall for å vedtas. Dersom et forslag ikke oppnår 
alminnelig flertall, faller dette forslaget.  

15) Møtedeltagerne kan kreve separat votering på deler av et forslag.  

16) Når flere alternative forslag foreligger, skal det først voteres over det mest ytterliggående 
og til slutt voteres mellom de to gjenværende forslagene.  

17) Ordstyrerne har anledning til å foreslå alternativ voteringsorden på et enkelt forslag 
dersom vedtatt forretningsorden er utilstrekkelig.  

18) Programmøtet gis anledning til å endre forretningsorden til programmøtet med 3/4 
flertall. 
 

19) Programmet skal ikke publiseres offentlig før det er gått 150 dager etter programmøte. 
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A# M	06/18	Regnskap	
Vedlagt regnskap, to sider. 
 
 
Styrets innstilling: Regnskapet for 2017 godkjennes, og styret fritas for ansvar. 
Styrets medlemmer har ikke stemmerett.  
 
 
 



REGNSKAP BERGEN VENSTRE

01.01.2017 - 31.12.2017
REGNSKAP 2017 BUDSJETT 2017 

revidert
BUDSJETT 2017 
årsmøte

REGNSKAP 2016

INNTEKTER: NOTE NOTE NOTE

Offentlige tilskudd 91 515,46 91 515,46 92 876,12 92 876,12
Tilskudd fra bystyregruppen 30 000,00 1 30 000,00 0,00 5 000,00
Partiskatt 78 173,17 2 80 000,00 65 000,00 64 072,90
Medlemskontigent 35 925,00 3 52 000,00 52 000,00 40 470,00
Studiearbeid (VO) 12 400,00 5 000,00 5 000,00 6 500,00
Valgkampbidrag 2 286,75 0,00 0,00 0,00
Valgkampbidrag Venstre-venn 9 250,00 5 500,00 5 500,00 5 800,00
Diverse inntekter 253,85 4 0,00 0,00 0,00
Renteinntekter 1 736,31 1 000,00 1 000,00 1 106,00
Sum 261 540,54 265 015,46 221 376,12 215 825,02

UTGIFTER:

Driftsutgifter 6 798,00 7 500,00 6 500,00 10 814,84

Rekvisita/kopiering/print 0,00 500,00 500,00 378,00
Valgkamp 42 818,63 5 43 000,00 60 000,00 0,00
Medlemsaktivitet 31 678,79 6 30 000,00 20 000,00 14 335,73
Kursvirksomhet og reise 17 231,00 7 28 000,00 20 000,00 9 375,00
IO 0,00 1 800,00 1 800,00 0,00
Sosiale arrangementer 16 526,30 8 18 000,00 8 000,00 4 931,80
Sekreteriattilskudd 15 252,58 15 252,58 15 500,00 15 479,35
Utgiftsdekning leder 2 103,00 4 000,00 4 000,00 4 235,00
Tilskudd til BUV 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00
Tilskudd BLS 0,00 9 2 000,00 2 000,00 0,00
Drift bydelslag 0,00 10 2 000,00 2 000,00 350,00
Kjøp av regnsk.tjenester 2 385,00 2 385,00 0,00 0,00
Gaver 1 210,80 3 000,00 3 000,00 2 656,00
Bankgebyrer 993,00 2 000,00 2 000,00 74,00
Diverse kostnader 596,07 3 000,00 3 000,00 1 060,68
Øresavrunding 0,00 0,00 0,00 0,00
Tap på krav 0,00 0,00 0,00 0,00
Sum utgifter 147 593,17 172 437,58 158 300,00 73 690,40

Resultat 113 947,37 92 577,88 63 076,12 142 134,62

Disponering av resultat
Avsetning valgkampfond 113 947,37 100 000,00 100 000,00 105 000,00
Resultat foreslått avsatt til valgkamp
Til/fra annen egenkapital 0,00 -7 422,12 -36 923,88 37 083,62
Sum disponert resultat 113 947,37 92 577,88 63 076,12 142 083,62



Eiendeler

Kasse 0,00 0,00

Bank 9521.05.14725 - bruks 57 586,61 89 033,94

Bank 9521.17.95965 - høy 383 161,86 127 113,09

Bank 9521.14.14961- skatt 4,59 4,59

Bank 9521.16.53192 valgkampfond 0,00 100 904,00

Debitor 13 491,00 10 445,00

Sum Eiendeler 454 244,06 327 500,62

Gjeld og egenkapital

Egenkapital 112 134,62 112 134,62

Valgkampfond 329 313,37 215 366,00

Sum EGENKAPITAL 441 447,99 327 500,62

Kreditor 12 796,07 0,00

Skyldig AGA 0,00 0,00

Skyldig skattetrekk 0,00 0,00

Skyldige feriepenger 0,00 0,00

Skyldig aga av FP 0,00 0,00

Påløpte kostnader 0,00 0,00

Sum GJELD 12 796,07 0,00

Sum gjeld og egenkapital 454 244,06 327 500,62

Noter:

2. Kontingent
3. Tilbakeføring av partiskatt for 1,5 år som ble utbealt til feil part. Engangsbeløp
4. Overføring fra Fana Venstre, pga omstrukturering av konti
5. Valgkamp: ansatt i 50%, andel av kontor, valgkampmateriell, pizza til dørbankere
6. I tråd med handlingslan. 2 innledere fikk dekket reiseutgifter
7. Utgifter for deltakelse på FÅM, 7 fikk delvis dekt utgifter for å delta Landskonferansen
8. Julebord for 34 medlemmer
9. Oppfordret Liberale studenter til å sende søknad
10. Bydelslagene kunne få dekt noe av sine utgifter, men det kom ingen søknader i 2017

.

BALANSE pr 31.12.16BALANSE pr 31.12.2017

1. Avtale med bystyregruppen om dekkning om aktivitet rettet mot medlemmer
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A# M	06/18	Regnskap	
Vedlagt regnskap, to sider. 
 
 
Styrets innstilling: Regnskapet for 2017 godkjennes, og styret fritas for ansvar. 
Styrets medlemmer har ikke stemmerett.  
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A# M	08/18	Budsjett	2018	
Vedlagt styrets forslag til budsjett, én side. 



Budsjett BERGEN VENSTRE

BUDSJETT 2018 REGNSKAP 2017 BUDSJETT 2017 rev

INNTEKTER:
Note

Offentlige tilskudd 91 500,00 91 515,46 91 515,46
Tilskudd fra bystyregruppen 1 30 000,00 30 000,00 30 000,00
Partiskatt 65 000,00 78 173,17 80 000,00
Medlemskontigent 2 36 000,00 35 925,00 52 000,00
Studiearbeid (VO) 3 40 000,00 12 400,00 5 000,00
Valgkampbidrag 0,00 2 286,75 0,00
Valgkampbidrag Venstre-venn 8 000,00 9 250,00 5 500,00
Diverse inntekter 0,00 253,85 0,00
Renteinntekter 2 000,00 1 736,31 1 000,00
Sum 272 500,00 261 540,54 265 015,46

UTGIFTER:

Driftsutgifter 8 500,00 6 798,00 7 500,00

Rekvisita/kopiering/print 500,00 0,00 500,00
Valgkamp 0,00 42 818,63 43 000,00
Medlemsaktivitet 4 30 000,00 31 678,79 30 000,00
Årsmøte 2018 6 500,00
Nominasjonsmøte 1 000,00
Fylkesårsmøte 5 30 000,00
Landsmøte 4 500,00

Til styrearbeid 1 000,00
Landskonferanse 10 000,00
Kursvirksomhet og reise 5 000,00 17 231,00 28 000,00

IO 0,00 0,00 1 800,00
Arbeid med program 2 000,00
Sosiale arrangementer 10 000,00 16 526,30 18 000,00
Sekreteriattilskudd 6 0,00 15 252,58 15 252,58
Utgiftsdekning leder 4 000,00 2 103,00 4 000,00
Tilskudd til BUV 10 000,00 10 000,00 10 000,00
Tilskudd BLS 2 000,00 0,00 2 000,00
Drift bydelslag 3 000,00 0,00 2 000,00
Deltagelse på eksterne arrangementer 7 4 500,00
Kjøp av regnsk.tjenester 2 500,00 2 385,00 2 385,00
Gaver 1 500,00 1 210,80 3 000,00
Utsending av sms 1 000,00
Nettbank 1 500,00 993,00 2 000,00
Diverse kostnader 1 000,00 596,07 3 000,00
Øresavrunding 0,00 0,00 0,00
Tap på krav 0,00 0,00 0,00
Sum utgifter 140 000,00 147 593,17 172 437,58

Resultat 132 500,00 113 947,37 92 577,88

Disponering av resultat
Avsetning valgkampfond 132 500,00 113 947,37 100 000,00
Til/fra egenkapital 0,00 0,00 -7 422,12
Sum disponert resultat 132 500,00 113 947,37 92 577,88

Noter:

7. 8.mars 1000, Pride 3000, Krystallnatt 500

1. Støtte fra bystyregruppen til medlemsaktivitet, avregnet mot regninger
2. Tilpaset endringene i medlemsmassen 
3. Pga mye aktivitet 2017 og ekstra doble satser per time aktivitet
4. i tråd med handlingsplan
5. Deltagelse på fylkesårsmøte. Dekke dagpakker for delegater
6. Fjernes i 2018



 
 

 

A"M	09/18	Handlingsplan	2018	
Vedtektene	legger	rammene	og	føringene	for	styrearbeidet,	mens	handlingsplanen	gir	hovedlinjene	
og	de	viktigste	arbeidsområdene	for	styrearbeidet	for	inneværende	år.		
	

Medlemsaktivitet	og	rekruttering		
Bergen	Venstre	ønsker	flere	aktive	og	engasjerte	medlemmer.	Dette	forutsetter	kontinuitet	og	
forutsigbarhet	i	medlemsaktiviteter,	med	målrettede	møter	og	tilpasset	kommunikasjon	for	ulike	
grupper	medlemmer	
	
Tiltak:		

• 6	Temabaserte	medlemsmøter	i	løpet	av	året	på	Litteraturhuset	
• IO	skal	gjennomføre	Venstreskolen	trinn	1.	
• Ringe	alle	nye	og	eksisterende	medlemmer.	

	

Politikkutvikling	�	
Skape	en	organisasjon	der	det	er	rom	for	å	diskutere	saker	og	også	utvikle	ny	politikk,	både	lokalt,	
regionalt,	nasjonalt	og	internasjonalt.	Bergen	Venstre	skal	være	en	arena	der	politikk	skapes.	I	tillegg	
bør	medlemsmassen	fungere	som	aktive	medspillere	for	de	folkevalgte.		
	
Tiltak:�	

• Politisk	kvarter	på	begynnelsen	av	hvert	styremøte.	
• Utforme	og	behandle	minst	en	politisk	uttalelse	i	kvartalet.	
• AU	skal	være	representert	på	alle	Venstres	gruppemøter	på	Rådhuset	
• Jobbe	politisk	opp	imot	Hordaland	Venstre.	
• Sikre	god	kontakt	med	Bergen	Venstres	folkevalgte	i	fylkeskommunen	
• Følge	opp	programkomiteens	arbeid	

	�	

Utvikling	og	organisatorisk	vekst		
Økt	medlemsmasse	og	aktivisering	av	medlemmene	for	å	bygge	en	robust	organisasjon.	I	et	
mellomvalgsår	er	det	særs	viktig	med	jevn	aktivitet	opp	mot	velgerne.	Styret	vil	jobbe	for	at	
bydelslagene	aktivt	igjennom	året	jobber	for	verving,	blant	annet	med	dørbank	og	stands.	
	
Tiltak:	�	

• Sørge	for	gode	nyhetsbrev,	hele	AU	skal	ha	opplæring	i	Mailchimp.	
• Aktiv	bruk	av	SoMe	i	kontakt	med	medlemmer	og	venstrevenner	
• Sørge	for	å	ha	oppdaterte	nettsider,	for	å	informere	om	aktiviteter	og	aktuelle	politiske	saker	

i	hele	Bergen.	
• Verving		



 
 

• Sørge	for	at	Bergen	Venstre	er	representert	på	viktige	markeringer	som	8.	mars,	
Regnbuedagene,	strandryddedagen	og	lignede	markeringer	gjennom	året.	�	

	
	
	
	

Bydelslags	aktiviteter	
Bydelene	er	viktige	fora	for	medlemsaktivitet	og	politikkutvikling,	og	Bergen	Venstre	ønsker	å	ha	
aktive	bydelslag	i	Bergen.		
	

• Bydelslagsleder	oppmuntres	til	å	ha	personlig	kontakt	med	alle	medlemmer	i	bydelen,	og	skal	
få	tilsendt	informasjon	om	alle	nyinnmeldinger	i	bydelen	fra	leder	i	Bergen	Venstre	

• Bydelslagslederene	er	velkommen	til	å	stille	på	styremøter	i	Bergen	Venstre	
• Bydelsstyret	bør	lage	en	aktivitetsplan	for	året,	som	sendes	til	styret	i	Bergen	Venstre	
• Bydelsstyret	oppmuntres	til	å	avholde	egne	møter	om	politikkutvikling	i	bydelen		
• Styret	skal	ha	jevnlig	kontakt	med	bydelslagene,	og	bistå	med	møteavholdelse	og	

medlemsinformasjon	
	
	

Kommunevalg	2019	
 
 
Bergen	Venstre	er	i	gang	med	valgkampforbredelsene	for	2019.	Styret	skal	i	2018	oppnevne	et	
valgkamputvalg	for	2019.	Styret	oppnevnte	i	desember	en	programkomitè	som	har	startet	sitt	arbeid,	
og	skal	legge	frem	program	for	godkjennelse	på	programmøte	i	september	2018.	
	
Programkomitèen	har	følgende	medlemmer:		
Heine	Johansen	(leder)	
Njaal	Neckelmann	
Grete	Line	Simonsen	
Erlend	Horn	
Åsta	Årøen	
BLS	
BUV	
	
Vara:	
Christer	Bendixen	
Astrid	Haarstad	
Johanna	Taylor	
Idun	Bortne	
 
Tallak	Liavåg	Rundholdt	og	Peder	Lofnes	Hauge	velges	som	programkomiteens	sekretærer	
 



 

 

 

ÅM 10/18 Politiske uttalelser 
Det var innen fristen kommet forslag på 10 politiske uttalelser.  

Vedlagt ligger forslagene som var kommet innen fristen. 

 Bergen Venstre ønsker gratis lavterskel familieplanleggingstilbud til minoritetskvinner 

 Bergen Venstre ønsker lasershow på nyttårsaften 

 Bybane til sjøs. (Bybåt) 

 Borgerlønn 

1. Borgerlønn (2) 

 Ja til skånsom fortetting 

 Monarkiet bør avvikles 

 Bybanen må gå i dagen, forleng Fløyfjelltunnelen! 

 Bergen og lokaldemokratiet. 

 Krav om vakthold ved taxiholdeplass 

 Bergenhus Venstre krever at regulering av rusmidler utredes 
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Forslag nr 1) 

Forslagsstiller: Bystyregruppen 

Bergen Venstre ønsker gratis lavterskel familieplanleggingstilbud til minoritetskvinner  1 

Å bli nybakt mor er noe de fleste her i landet forbinder med glede. Men mange minoritetskvinner har 2 

for mange og tette svangerskap, og har lite overskudd til å ivareta både egne og barnas behov. 3 

Bergen Venstre ønsker derfor et gratis lavterskeltilbud til minoritetskvinner som trenger 4 

prevensjonsmidler og familieplanlegging for å forhindre uønskede svangerskap og abort.  5 

Et lignende tilbud ble i årene 2010-2015 gitt i Oslo gjennom klinikken Fafus (Familieplanlegging og 6 

forebygging av uønskede svangerskap og abort). I de årene Fafus holdt åpent ga klinikken rundt 600 7 

konsultasjoner i året. I tillegg til at Bergen Venstre ønsker å ha et tilsvarende tilbud som Fafus på 8 

kommunens helsestasjoner, ønsker Bergen Venstre også å få på plass et nasjonalt senter som kan ta 9 

imot jordmødre som ønsket opplæring i tillegg til kvinner som ønsker familieplanlegging og rådgiving. 10 

Målet med tilbudet er å sikre at hver enkelt kvinne får et tilbud om hjelp til familieplanlegging etter 11 

en fødsel. Det er ikke noe alternativ for mange minoritetskvinner å gå til fastlegen og betale 12 

egenandeler og få resepter. Mange av kvinnene har ikke egne penger og vi lar også foreldrene 13 

bestemme hvem som skal motta barnetrygden og kontantstøtten. Hvis mannen ikke ønsker 14 

familieplanlegging blir det krevende for kvinner som er i en slik økonomisk situasjon å få kontroll over 15 

livene sine. Ved å gi kvinnene økt kontroll over livene sine, vil en gjøre det mulig for dem å 16 

gjennomføre norskkurs, følge opp ungene på en god måte og også komme seg ut i arbeid etter hvert. 17 

Det føres ikke statistikk i Norge om abort og landbakgrunn og i abortregisteret er alle opplysninger 18 

avidentifiserte, opplyser Helsedirektoratet. Men Helsedirektoratets egen handlingsplan «Forebygging 19 

av uønskede svangerskap og abort 2010-2015» viser til en undersøkelse foretatt av 20 

Folkehelseinstituttet i 2002 om at antallet aborter blant enkelte grupper av kvinner med ikke-vestlig 21 

bakgrunn i Oslo var høyere enn hos andre norske kvinner.  22 

FNs 17 mål for bærekraftig utvikling er den mest ambisiøse forpliktelsen for fattigdomsavskaffelse 23 

verden noensinne har sett. Norge har forpliktet seg til å handle både hjemme og internasjonalt, og på 24 

tvers av både økonomiske, miljømessige og sosiale dimensjoner for å nå målene innen 2030. I 25 

målene er det et bærende prinsipp at ingen grupper i samfunnet skal forsømmes eller etterlates i 26 

måloppnåelsen innen 2030, Leave no-one behind. Derfor må vi som samfunn sikre at alle i Norge tar 27 

del av FNs bærekraftsmål nr 3 «god helse og fremme livskvalitet for alle», samt bærekraftmål nr 5 28 



3 

«likestilling og styrke jenter og kvinners stilling», herunder «Sikre allmenn tilgang til seksuell og 1 

reproduktiv helse samt reproduktive rettigheter». 2 
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Forslag nr 2) 

Forslagsstiller Bystyregruppen 

Bergen Venstre ønsker lasershow på nyttårsaften 1 

Bergen Venstre ønsker at Bergen kommune skal tilby lasershow i sentrum til innbyggerne fremfor 2 

fyrverkeri på nyttårsaften.  3 

Bergen kommune har siden 2012 arrangert et offentlig fyrverkeri på nyttårsaften. Bakgrunnen for at 4 

dette ble innført var at det samme år ble nedlagt forbud mot privat oppskyting av fyrverkeri innenfor 5 

bompengeringen. Årsaken til forbudet er at området har brannsmittesoner med svært sårbar 6 

trehusbebyggelse. I 2017 bevilget Byrådet 325.000 kroner til offentlig fyrverkeri i sentrum på 7 

nyttårsaften.  8 

De svenske kommunene Lidköping og Boden går bort fra tradisjonen med fyrverkeri på nyttårsaften 9 

av hensyn til dyr og natur. Både lyden og lyset fra fyrverkeriene kan være en svært ubehagelig 10 

opplevelse for kjæledyrene våre.  11 

Bergen Venstre mener at det er naturlig at vi også ser på et forbud mot private fyrverkeri i 12 

kommunen. Vi ønsker i stedet at flere private går sammen om å lage felles fyrverkeri eller lasershow i 13 

nabolaget.  14 

Landets øyeleger har lenge ivret for et forbud mot privat oppskyting av raketter, men de har støtte i 15 

et flertall i befolkningen. If Skadeforsikring gjorde en undersøkelse i forkant av nyttårsaften i 2016 16 

som viste at 55 prosent mener et felles fyrverkeri er et flott tiltak. 17 

Tall fra DSB viser at det særlig er menn som skades ved bruk av fyrverkeri i Norge. Nyttårsfeiringen i 18 

2016 førte til 65 registrerte uhell med fyrverkeri. Totalt ble 52 personer skadd i disse uhellene, ifølge 19 

DSB. 62 prosent av disse var menn, mens 15 prosent var kvinner. I 23 prosent av tilfellene var ikke 20 

kjønn oppgitt. Antallet norske ulykker har gått betraktelig ned etter at forbudet mot privat bruk av 21 

raketter med styrepinne ble innført 2008/2009. Det siste året med styrepinneraketter ble det 22 

registrert hele 221 ulykker. 23 

Da forbudet mot raketter med styrepinner ble forbudt hadde regjeringen var målsettingen å få bort 24 

alle alvorlige ulykker i forbindelse med fyrverkeri. Selv om skadetallene går nedover, er det fortsatt 25 

mange som får varige og alvorlige skader hvert år. 26 

Venstre vil: 27 
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• At Bergen kommune skal bytte ut det offentlige fyrverkeriet nyttårsaften med lys- og 1 

lasershow. 2 

• Forby privat fyrverkeri i hele kommunen 3 



Forslag nr 3) 

Forslagsstiller: Anton Engen, Ingrid Nergaard Fjeldstad, Julia Kristoffersen og Kjell-André S. 

Johannessen.  

Bybane til sjøs. (Bybåt) 1 

Det bygges mange nye leiligheter i Sandviken og nye arbeidsplasser på Hegreneset. På Laksevåg er 2 

det også planlagt en større utbygging. Begge disse vil føre til mye biltrafikk om det ikke legges til rette 3 

for kollektive alternativer. I forbindelse med utbyggingen av Bybanen, blir både Laksevåg og Nyhavn/ 4 

Heggreneset liggende i en kollektivskygge. Begge bydelene har tidligere hatt sjøforbindelse til 5 

sentrum. 6 

Bergen Venstre ønsker at det etableres en elektrisk drevet hurtigbåt mellom gamle BMV på 7 

Laksevåg, Nordnes (evt. Skur 8) og Nyhavn/Elsesro. Med dette vil man dekke et stort antall nye 8 

boliger som i dag ikke har god kollektivdekning. De dekkes heller ikke av utbygging av Bybanen.  9 

En Bybåt vil kreve et minimum av investeringer der terminaler med lademuligheter vil være det mest 10 

krevende. På Laksevåg og i Nyhavn vil det være av interesse for utbyggerne å delfinansiere eller i det 11 

minste legge til rette for disse etableringene. 12 

Vestlandsklyngen NCE Maritime Clean Tech har jobbet med et miljøvennlig hurtigbåtkonsept i mange 13 

år, og har fått støtte til å utvikle verdens første elektriske hurtiggående katamaran for kommersiell 14 

transport. Det er også utviklet et nytt spesialskrog for denne typen trafikk hos Easy Form i Vågsøy.  15 

Dersom en slik forbindelse får suksess, vil det være lettere å få etablert tilsvarende løsninger for de 16 

mer fjerntliggende bydeler og omegnskommuner.   17 

Bergen Venstre mener at det må tas initiativ til å få i gang et prøveprosjekt for en Bybåt mellom 18 

Laksevåg, Nordnes og Nyhavn. 19 
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Forslag nr. 4) 

Forslagsstiller: Anton Engen 

Om Borgerlønn 1 

Vi er i begynnelsen av den store automatiseringsrevolusjonen. Som med tidligere 2 

utviklingstrappetrinn, vil denne føre til store omveltninger i arbeidslivet. Mange vil miste jobber og 3 

mange vil stå helt utenfor arbeidslivet med helt feil utdanning. Det vil etter hvert skapes nye jobber, 4 

men svenske forskere som har studert problemet, fastslår at det i 2025 vil kunne være en 5 

arbeidsløshet på 25%. Ser vi på dagens situasjon i Norge, med 3% arbeidsledighet og 22% på tiltak 6 

eller spesialordninger, vil det bety at halve arbeidsstokken står uten reelt arbeid. Her må noe gjøres 7 

før det blir uro og oppstand. NAV som sentral enhet for utregning, kontroll og utbetaling vil bli 8 

fullstendig sprengt, selv med enorme mannskapstilførsler.  9 

Bergen Venstre mener at det må innføres borgerlønn for å få et system som er enklere å forstå og 10 

administrere, og som krever et minimum av kontroll. Hvis alle får den samme støtten uavhengig av 11 

personlige forhold, vil det bare være kontroll mot direkte misbruk, og tilpassing til helt spesielle 12 

forhold som vil kreve menneskelige ressurser. En borgerlønn må være stor nok til å dekke de basale 13 

behovene og i seg selv bringe borgeren over fattigdomsgrensen. Der borgeren er i arbeid, må 14 

arbeidsgiver betale borgerlønnen til staten. 15 

Bergen Venstre er for borgerlønn og vil at det skal konsekvensutredes i full bredde, slik at det kan 16 

implementeres mens det enda er tid til det. 17 

 18 
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Forslag nr. 4.1) 

Forslagsstiller: Anton Engen 

Borgerlønn bakgrunn  1 

1. Hva er borgerlønn?  2 

Borgerlønn er betegnelsen på en fast grunninntekt som utbetales til alle borgere (over 18 år). 3 

Denne betales av staten, enten man er i jobb eller ikke. Det er stor variasjon i hvor stor og 4 

hvordan man ser for seg borgerlønn gjennomført. 5 

2. Hvorfor borgerlønn? 6 

Vi er i begynnelsen av den store automatiseringsrevolusjonen. Som med tidligere 7 

utviklingstrappetrinn, vil denne føre til store omveltninger i arbeidslivet. Mange vil miste 8 

jobber og mange vil stå helt utenfor arbeidslivet med helt feil utdanning. Det vil etter hvert 9 

skapes nye jobber, men svenske forskere som har sett på problemet, fastslår at det i 2015 vil 10 

kunne være en arbeidsløshet på 25%. Dette vil være en helt ny situasjon som krever helt 11 

spesielle tiltak. Dagens system med NAV som sentral enhet for utregning, kontroll og 12 

utbetaling vil bli fullstendig sprengt, selv med enorme mannskapstilførsler.  13 

Derfor kreves et system som er enklere å forstå og administrere, og som krever et minimum 14 

av kontroll. Hvis alle får den samme støtten uavhengig av personlige forhold, vil det bare 15 

være kontroll mot direkte misbruk, og tilpassing til helt spesielle forhold som vil kreve 16 

menneskelige ressurser.  17 

Poenget med borgerlønn er at den skal virke som et automatisk sikkerhetssystem. Det betyr 18 

bl.a. at de som er i jobb, ikke vil merke noe til at det eksisterer, bortsett fra at de får en del av 19 

lønnen direkte fra staten. Denne delen vil arbeidsgiver betale til staten. 20 

3. Hvordan borgerlønn 21 

Det har vært gjort noen småskalaforsøk med borgerlønn, men alle har tatt utgangspunkt i så 22 

lav borgerlønn at den ikke har hatt relevant betydning. For at borgerlønn skal fungere, må 23 

den være stor nok til at man kan leve et normalt liv med den. Det vil si at i 2018, må den 24 

være mellom 200 000 og 250 000 skattefritt. 25 

Det vil si at alle får utbetalt 15 000,- pr.mnd. og 25 000 i juni og desember. 26 
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Det interessante med denne modellen er hvordan det skal dekkes inn. Man kan ikke legge 1 

200 000,- på lønnen, eller lage egne modeller for de som har jobb. De 200 000,- betales 2 

direkte fra staten til borgeren uten behovsprøving. Derfor må arbeidsgiver betale beløpet til 3 

staten. For å skape så lite byråkrati som mulig, betales beløpet inn sammen med 4 

arbeidsgiveravgiften (Aga). Dette vil føre til ingen endring, hverken for lønnsmottaker, 5 

arbeidsgiver eller lønnsnivå. På samme måte betaler arbeidsgiver med timesansatte 166,- 6 

pr.t. til staten og lønner med f.eks kr 50,- til arbeidsgiver. Arbeidstaker vil betale 10% skatt på 7 

de første 200 000. 8 

Mange vil spørre seg om man skal bry seg med å jobbe for kr 50,- pr.t., men en undersøkelse 9 

har vist at hvis jobben er interessant, vil ekstrainntekten være god nok når man har 10 

borgerlønnen i bunnen. Svært mange synes det å være i arbeid er en verdi i seg selv, og med 11 

en arbeidsledighet på 25%-50%, vil det kjennes enda viktigere. 12 

Det er arbeidsgivers evne til å lønne som styrer lønnsnivået, mer enn arbeidstakers vilje til å 13 

jobbe. Dersom automatiseringen gjør at arbeidsgiver er i stand til å betale mer, har 14 

lønnsmottakerne fått tatt del i verdiskapningen, noe som har vært lavere prioritert de siste 15 

50 årene der produktiviteten har steget med 300%, mens lønningene ikke har vært i 16 

nærheten av dette. (I USA ca 130%) 17 

4. Utfordringer 18 

Det vil bli en del utfordringer knyttet til selve overgangen, og det må avgjøres hva som skal til 19 

for en person kan ansees som borger og ha krav på borgerlønn. En sideeffekt vil være at det 20 

blir mindre lønnsomt å komme til Norge som løsarbeider, da timelønnen vil oppleves som 21 

svært lav. Her kan man kanskje også tenke seg praktiske løsninger med midlertidig 22 

borgerbrev for bransjer der fremmedarbeidere er ønsket. 23 

Eksempel: 24 

Alle mottar borgerlønn kr 200 000,- 25 

Borgerlønnenn ligger i bunnen og er skattefri. 26 

Lønn ut over dette beskattes med: 27 

De første 200 000,- 10% tilsvarende inntil 5% av hele lønnen 28 

Lønn inntil 300 000,- 20% tilsvarende inntil 12% av hele lønnen 29 



10 

Lønn inntil 350 000,- 30% tilsvarende inntil 19% av hele lønnen 1 

Lønn inntil 400 000,- 40% tilsvarende inntil 27% av hele lønnen 2 

Lønn inntil 500 000,- 50% tilsvarende inntil 30% av hele lønnen 3 

Lønn inntil 900 000,- 55% tilsvarende inntil 42% av hele lønnen 4 

Lønn over 900 000,- 60% tilsvarende fra 42% av hele lønnen 5 
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Forslag nr 5) 

Forslagsstiller: Fana og Ytrebygda Venstre 

Ja til skånsom fortetting 1 

Fremtidens Bergen er en grønnere og mer kompakt by der mennesket og ikke bilen står i fokus. En 2 

grønn by er en by for menneskene i den. De må trives, ha rom for kreativitet og rekreativitet, lek, 3 

moro, utfoldelse og pleie av egen helse.  4 

Fortetting har sine åpenbare fordeler: bedre luft, flere tilbud innen gangavstand, bedre 5 

kollektivtilbud, kortere vei til jobb og skole, mer fritid, mindre stress. Men fortetting har også sine 6 

utfordringer: det kan skape usikkerhet om fremtiden for lokalmiljø, det blir mindre og færre private 7 

rekreasjonsareal (også kjent som hager), man får naboene tettere på, man kan oppleve mer støy og 8 

lysforurensning, få dårligere utsikt, og miste kjente og kjære friluftsområder og fritidsareal.  9 

Fortetting vil gi mindre transportbehov i det daglige, men behovet for private rekreasjonsareal kan 10 

bety mer forflytting i helgene – til et turområde lengre unna eller en hytte nærmere naturen. 11 

Bergen har en arealdel i kommuneplanen (KPA) der det legges opp til «en bystruktur som 12 

tilrettelegger for høy tetthet og bymessig utforming i gangavstand rundt senterområdene, mens den 13 

øvrige byggesonen beholdes som åpne småhusområder. Det legges ikke opp til utbygging av nye 14 

områder utenfor byggesonen, og de store grøntområdene opprettholdes som i dag». 15 

I planen er det lagt opp en arealreserve tilsvarende 40.000 boliger, mens det i planperioden (2016-16 

2030) er ventet et boligbehov på i underkant av 20.000 boliger. Befolkningsprognosene som ligger til 17 

grunn er basert på en arbeidsinnvandring som en kort periode etter EU-utvidelsene i 2004 og 2007 18 

var historisk høy, kombinert med en tidvis svært sterk kronekurs. For tiden er kronekursen svak, noe 19 

som er bra for eksportindustrien i Hordaland, men som gjør norske lønninger mindre 20 

konkurransedyktige, europeisk økonomi er sterkere, og med mindre det blir en «hard Brexit» som 21 

skyver EU-borgere ut av Storbritannia (lite trolig), er det lite grunn til å forvente arbeidsinnvandring i 22 

nærheten av de nivåene vi så fra 2004 til 2014. Kommende befolkningsprognoser vil derfor 23 

nedjusteres betydelig i forhold til tidligere prognoser, og boligbehovet i planperioden vil være et godt 24 

stykke under de 20.000 boligene som planen ligger opp til å realisere, og definitivt langt under de 25 

40.000 som kan realiseres ifølge planen. 26 

Bergen Venstre deler målsetningene i KPA, men vi ser det som svært viktig at fortettingen blir så 27 

skånsom som mulig og at det ikke iverksettes for omfattende utbygginger samtidig. Store 28 
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utbygginger risikerer å være uten markedsgrunnlag, og kan resultere i åpne sår i bylandskapet der 1 

bygninger er revet, frilufts- og fritidsareal bygget ned, og råtomter klargjort, uten at prosjektene 2 

ferdigstilles.  3 

Bergen Venstre vil derfor at: 4 

1) Reguleringsplaner skal ha bestemmelser om tilbakeføring av ikke-ferdigstilt areal enten til 5 

villaområder eller til grøntområder dersom prosjekter avbrytes. Bestemmelsene må sikre at 6 

konkursbo/kreditorer må besørge tilbakeføring eller videreføring ved konkursoppgjør. 7 

2) Der det lar seg gjøre skal grøntstrukturer etableres først, spesielt der utbyggingen er ventet å 8 

ta lang tid, for eksempel i områder som står igjen etter flytting av arealkrevende næringer. 9 

3) Det skal utvises ekstra forsiktighet og måteholdenhet når det blir søkt om utbygging av 10 

etablerte villaområder og frilufts- og fritidsareal som ligger i fortettingssonene. Slike prosjekter 11 

nedprioriteres så lenge det finnes arealreserve i tilsvarende avstand til noen av byens 12 

sentrumskjerner. 13 
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Forslag nr. 6) 

Forslagsstiller: August Simonsen 

Monarkiet bør avvikles 1 

 2 

I en liberal stat skal ingen posisjoner gå i arv. Å fordele posisjoner gjennom arv noe vi i Norge 3 

har gått bort fra på de fleste samfunnsområder. Beklageligvis finnes det fremdeles ett 4 

unntak. Norges statsoverhode er ikke demokratisk valgt, men er født inn i sin rolle. Bergen 5 

Venstre mener at dette er udemokratisk. I et fritt og liberalt samfunn skal hver enkelt borger 6 

kunne oppnå alle posisjoner i samfunnet. Dette bør også gjelde for posisjonen som 7 

statsoverhode.  8 

 9 

At styreformen i Norge er monarki kan ikke forsvares prinsipielt, og monarkiet bør derfor 10 

avvikles til fordel for en republikk. Som innbyggere i Norge bør vi ha rett til å velge vårt eget 11 

statsoverhode. Det statsoverhodet som skal representere den demokratiske nasjonen 12 

Norge, bør være demokratisk valgt.  13 

 14 

Bergen Venstre vil: 15 

 Avskaffe monarki som styreform i Norge og erstatte det med republikk. 16 

 17 
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Forslag nr. 7) 

Forslagsstiller: Gunn Vivian Eide 

Bybanen må gå i dagen, forleng Fløyfjelltunnelen! 1 

Byrådet i Bergen la før jul frem sak om bybanens forlengelse til Åsane. De gikk inn for en trase som vil 2 

la bybanen gå i tunnel gjennom det meste av ytre Sandviken, samtidig som dagens motorvei ble 3 

liggende som den er. Heldigvis har saken blitt utsatt for å vurdere nye innspill fra velforeningene i 4 

Sandviken, Statens vegvesen og trafikkplanlegger Helge Hopen. 5 

Bergen Venstre ber byrådet om å endre forslaget til reguleringsplan slik at hovedtyngden av 6 

biltrafikken må kjøre i en forlenget Fløyfjelltunnel, mens bybanetraseen legges i dagen. En trase 7 

basert på alternativet som nå heter 4Bc er den miljømessig beste løsningen, og saken vil ha så stor og 8 

langvarig betydning for byen at det forsvarer en eventuell ekstrakostnad på opp mot halvannen 9 

milliard. Det er også bedre for byen dersom ferdigstillelse av traseen til Åsane blir utsatt noen år enn 10 

at Sandviken de neste tiårene fortsatt blir liggende delt i to av en støyende og strekt forurensende 11 

motorvei. Vi kan ikke la muligheten til å lege det åpne såret i Sandviken gå fra oss nå! 12 

Bergen Venstre legger avgjørende vekt på følgende argumenter: 13 

1) Forlengelse av Fløyfjelltunnelen vil gi en stor miljøgevinst i ytre Sandviken og samtidig redusere 14 

trafikken over Bryggen og generelt i Bergen Sentrum. 15 

2) Bybane i den eksisterende veitraseen vil gi best betjening av de store arbeidsplassene ved 16 

Sandviken sykehus, Nyhavn, Hegreneset og NHH. 17 

3) En bybanetrase som går mest mulig i dagen øker bybanens identitet, synlighet og tilgjengelighet 18 

samtidig som det gjør reiseopplevelsen mer attraktiv. 19 

4) Løsningen vil også gi en attraktiv og effektiv sykkelvei gjennom Sandviken 20 

5) Fjerning av motorveien i Helleveien vil gi mulighet for økt fortetting langs bybanetraseen og gi 21 

flere bergensere mulighet til å bosette seg sentralt og miljøvennlig. 22 
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Forslag nr. 8) 

Forslagsstiller: Åsta Årøen og Ingrid Nergaard Fjeldstad 

Bergen og lokaldemokratiet. 1 

Etter initiativ fra Bergen ble en lokal demokratireform forhandlet inn i byrådsplattformen. 2 

Lokaldemokrati-rapporten var et ektefødt barn av denne, utformet av et bredt sammensatt utvalg, 3 

ledet av professor Fimreite. 4 

 Drømmen om mer demokrati har vært viktig for Bergen Venstre, som har lange demokratiske 5 

tradisjoner å ivareta. Utfordringen videre har vært å finne en egnet form som kan bidra til lokal 6 

demokratisk deltakelse. Erfaringene med de tidligere bydelsstyrene var delte. Dersom de hadde reell 7 

makt, kunne økonomistyring bli en utfordring. Motsatt ble det lite lokaldemokrati når fullmaktene 8 

ble beskjedne, og bydelsstyret ble en «sandpåstrøer». 9 

Hovedformålet med mer lokaldemokrati kan ikke være å sysselsette flere politikere. Det er et viktig 10 

spørsmål hvilke formål lokaldemokrati skal tjene. En bærende tanke i forrige runde med 11 

programarbeid, var det at lokal kunnskap kan gjøre beslutningene bedre og øke innovasjonskraften. 12 

Lokaldemokratiutvalget har foreslått bydelsstyrer som prioritert høringsinstans og utprøving av 13 

byborgerpanel.  14 

Selv om det er mange utfordringer videre, er det viktig at lokaldemokratireformen ikke stopper opp. 15 

Bergen Venstre foreslår derfor: 16 

• Forsøk med byborgerpanel i for eksempel byplanlegging, innenfor avgrensede geografiske 17 

områder. 18 

• Forsøk med bydelsstyret som prioritert høringsinstans i en eller to av bydelene, gjerne med 19 

bakgrunn i «lokalmiljø»-lister folk velges fra.  20 
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Forslag nr. 9) 

Forslagsstiller: Heine Johansen 

Innfør krav om vakthold ved de sentrale taxiholdeplassene i Bergen Sentrum. 1 

Bakgrunn: 16. desember 2017 skriver bt.no at politet vurderer å innføre påbud om vakthold for alle 2 

utestedene i «lysløypen» i Bergen sentrum. Som dette gir politiet som bakgrunn ikke at volden har 3 

økt – for det har den ikke. Politiet sier at de er bekymret for at volden skal «legge seg på et stabilt 4 

høyt nivå», mens SSB sier at «I alt 4 prosent av de vi intervjuet i 2015 oppgav at de har blitt utsatt for 5 

vold eller trusler om vold det siste året, og andelen som har blitt utsatt for dette har gått ned etter 6 

2007 (SSB 2016).» Dette gjelder for hele landet, mens i andre tettsteder enn Oslo med mer enn 99 7 

000 innbyggere er tallet ca 3%. 8 

Vi har altså ikke grunnlag for å si verken at antallet voldsepisoder i Bergen er særskilt høyt, eller at vi 9 

har en negativ utvikling. Imidlertid er det ting vi kan gjøre for å forebygge mer vold i lysløypen: 10 

Langt på vei de fleste av utestedene i lysløypen, og spesielt de større, har allerede vakthold. Vi ser 11 

det ikke som hensiktsmessig å pålegge små steder med en rolig profil vakthold. Dette vil kun føre til 12 

høyere utgifter for serveringsnæringen uten ønsket senkning i voldsbildet.  En effektiv måte å 13 

forhindre mer vold kan være å pålegge vakthold av de sentrale taxiholdeplassene i Bergen Sentrum. 14 

Ikke bare vil dette føre til mindre vold blant publikum men også en større sikkerhet for taxisjåførene. 15 

 16 

Forslag: Innfør krav om vektervakthold ved de sentrale taxiholdeplassene i Bergen Sentrum som 17 

ligger innenfor lysløypen – altså politiets sone Engen, Sone Torgalmenningen, Sone Torget og Sone 18 

Bryggen. 19 
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Forslag nr. 10) 

Forslagsstiller: Bergenhus Venstre 

Bergen Venstre krever at regulering av rusmidler utredes 1 

I femti år i den vestlige verden har hatt en narkotikapolitikk som ikke virker. Bare i Norge har vi 2 

skremmende høye overdosedødsfall, og hvert år dør omtrent 260 personer av overdoser i Norge. Det 3 

er omtrent dobbelt så mange som dør i trafikkulykker på norske veier.  4 

Bergen Venstre mener tiden er overmoden for å utrede ulike måter å regulere rusmidler som i dag er 5 

forbudt. 6 

Venstre har i mange år vært tidlig ute med å foreslå endringer som har gjort ruspolitikken i Norge 7 

mer human. Bare i forrige stortingsperiode har vi blant annet sørget for 2,4 milliarder økte midler til 8 

rusomsorgen. 9 

Flere verdensledere tar nå til orde for forsøk med regulering av rusmidler for å ta knekken på de 10 

uregulerte, ulovlige markedene vi har i dag. Tidligere generalsekretær i FN, Kofi Annan, kom til denne 11 

konklusjonen da han la fram en rapport i samarbeid med blant andre Thorvald Stoltenberg. 12 

«Rusmidler er farlige, men dagens narkotikapolitikk er en enda større trussel fordi straff prioriteres 13 

foran helse og menneskerettigheter,» uttalte han. 14 

Bergen Venstre er enige med Kofi Annan og Thorvald Stoltenberg, og går inn for en utredning i 15 

inneværende stortingsperiode av ulike måter å regulere rusmidler som i dag er forbudt. En slik 16 

utredning må være en fordomsfri gjennomgang av hvilke konsekvenser dagens forbudspolitikk har 17 

for mennesker og for samfunnet. 18 

Markedet for smugling av narkotika store ødeleggelser i mange samfunn, spesielt i Sør- og Latin-19 

Amerika der hundre tusener har mistet livet. Det er derfor viktig at en slik utredning må se på hele 20 

verdikjeden for ulovlig narkotikahandel. 21 

I dag er «narkotikabutikken» åpen 24 timer i døgnet uten aldersgrenser eller kontroll med innhold. I 22 

Canada har de lagt inn aldersgrenser, lisenser for salg og høyere straffer ved salg til mindreårige og 23 

kjøring i ruset tilstand. Ved å regulere kan vi flytte omsetningen fra russcener som området rundt 24 

Straxhuset og skolegårder til butikker som utfører produktkontroll og som krever legitimasjon av 25 

kjøperne. 26 

 27 



 
 

 
 
 

A"M	10/18	Politiske	uttalelser	
 
Det var innen fristen kommet forslag på 12 politiske uttalelser,  

 

Vedlagt forslagene som var kommet innen fristen,  



 
 

 

	
A# M	11/18	Valg	
 
VALGKOMITEENS INNSTILLINGER 

 

 

 

ÅM 11/18 A) STYRE FOR BERGEN VENSTRE 2018 

 

Leder Jo Lerheim (1 år) Gjenvalg 
Nestleder Ingrid Fjelstad (2 år) Ny 
Nestleder Heine Johansen Ikke på valg 
Økonomiansvarlig   Edda Nermoen Burheim (1 år) Ny 
Styremedlem Anton Engen (2 år) Gjenvalg 
Styremedlem Geir Sæbdal Ikke på valg 
IO-leder Galo J Austegard (1 år) Ny 
IO-medlem Hannah Grace Taylor (1 år) Ny 
1. vara Marius André Svee Solberg (1 år) Ny 
2. vara   
3. vara Marit Gjerstad (1 år) Gjenvalg 
4. vara Kjersti Brevik Møller (1 år) Ny 
 
 

Internrevisor (2 år) 

2 personer: 
Grete Line Simonsen (gjenvalg) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ÅM 11/18 B) FYLKESÅRSMØTEDELEGATER 2018 

   
1 Jo Lerheim Leder M 
2 Heine Johansen Styret M 
3 Ingrid N. Fjelstad Bystyregruppen/styret K 
4 Geir Sæbdal Styret M 
5 Galo J Austegard Styret M 
6 Anton Engen Styret M 
7 Hannah Taylor Styret K 
8 Tom Hiis Berg Styret/ny M 
9 Marius Solberg Styret/ny M 

10 Marit Gjerstad Styret/Åsane Venstre K 
11 Kjersti Brevik Møller Styret/ny K 
12 Per Arne Larsen Bystyregruppen M 
13 Njaal Neckelmann Bystyregruppen/Bergenhus M 
14 Åsta Årøen Bystyregruppen K 
15 Geir Kjell Andersland  Fylkestingsgruppen M 
16 Julie Andersland Byrådet K 
17 Erlend Horn Byrådet M 
18 Anders Skoglund Åsane Venstre M 
19 Lene Hatlem Søvik Fana Venstre K 

20 

Espen Hansmark 
Persen BUV M 

21 Sondre Hansmark BUV M 
22 Ragnhild Handeland BUV K 
23 Gunn-Vivian Eide 

 
K 

24 Astrid Hårstad 
 

K 
25 Harald Queseth 

 
M 

26 Christer M.L. Bendixen  
 

M 
27 Trude Sletteland 

 
K 

28 Olav Garvik 
 

M 
29 Grete Line Simonsen 

 
K 

30 Tallak Rundholt Byrådet M 
31 Peder Hauge Byrådet M 

    
 

VARALISTE 

  32 Anders Waage Nilsen  
 

M 
33 Elisabeth Vannebo 

 
K 

34 Erling Birkeland 
 

M 
35 Lars Jacob Hove 

 
M 

36 Julia Kristoffersen 
 

K 
37 Johanna Rønneng Winther K 
38 Stian Skår Ludvigsen 

 
M 

39 Trond Gullaksen 
 

M 
40 Grete Kvilvang  

 
K 

41 Siw Bergesen 
 

K 
42 Tore Fredriksen 

 
M 

43 Margaret Hjartåker 
 

K 



 
 

44 Erik Hauke Tønnesen 
 

M 
45 Emile Schønsby-Nolet 

 
M 

46 Ragnar Fagereng 
 

M 

47 
Kjell André 
Johannesen 

 
M 

48 
Anders Wallaker 
Haukås 

 
M 

49 Arild Horn 
 

M 
50 Ulvhild Eide 

 
K 

51 Åse Bollmann 
 

K 
52 Stian Magelsen 

 
M 

53 Hilde Horn 
 

K 
54 Emina Koch 

 
K 

55 Liv Skår Ludvigsen 
 

K 
56 Frode Fjeldstad 

 
M 

57 Siri Kristoffersen 
 

K 
58 Sindre Horn 

 
M 

59 Hans-Carl Tveit 
 

M 
60 Tobias Bashevkin 

 
M 

61 Stian Magelssen 
 

M 
62 Hanne Kvilhaugsvik 

 
K 

63 Yngve Landro 
 

M 
64 Andreas Økland 

 
M 

65 Saima Ahktar 
 

K 
66 Evy Fischer 

 
K 

 
Tilleggsforslag: Styret i Bergen Venstre gis fullmakt til å supplere listen. 
 
 
 
 
 
Innstillingene er enstemmig. 
 
Grete Line Simonsen,  
leder av valgkomitéen 2017 
 
Øvrige medlemmer i komiéen: Njaal Neckelmann, Stian Skår Ludvigsen, Elisabeth Vannebo, 
Åsta Aarøen, Anders Skoglund, og Ragnhild Handeland (Unge Venstre). 
Varamedlem Frode Fjelstad trakk seg på grunn av inhabilitet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

INNSTILLINGER FRA STYRET 

 

ÅM 11/18 C) REDAKSJONSNEMD FOR POLITISKE UTTALELSER, ÅM 2019 

 
Ingrid Nergård Fjeldstad 
Peder Lofnes Hauge 
Christer Bendixen 

 

 
ÅM 11/18 D) VALGKOMITÉ 2019 

 
 Stian Skår Ludvigsen (leder) 

Njål Neckelmann  
Åsta Årøen  
Anders Skoglund 
Gunn Vivian Eide 
Representant fra Bergen Unge Venstre 

  
Vara: Frode Fjeldstad  

 
ÅM 11/18 E) NOMINASJONSKOMITÉ FOR KOMMUNEVALGET 2019 

 
Astrid Haarstad (Leder) 
Harald Queseth 
Kjersti Breivik Møller 
Anton Engen 
Anders Skoglund 
Sindre Horn 

 
Mandat for nominasjonskomitéen  

(eget vedtak) 
 
«Nominasjonskomitéen (NK) 2018 skal legge frem endelig forslag til valgliste for Bergen  
Venstre til bystyrevalget 2019. NK skal jobbe i henhold til gjeldende vedtekter.NK legger fram 
sin innstilling senest én måned før nominasjonsmøtet til Bergen Venstre. NK sitt arbeid 
regnes som avsluttet når endelig innstilling foreligger.» 
 


