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INNLEDNING 

Landsmøtet i 2013 ble avholdt i Kongressenteret, Folkets Hus, Oslo, i dagene 18. – 21. april. 

Hovedsakene på landsmøtet var vedtak av Arbeiderpartiets program for perioden 2013 – 
2017, Stortingsvalget 2013 og arbeidet i partiorganisasjonen, Likestilling – 
stemmerettsjubileum, innkomne forslag, den politiske situasjon og vedtektsendringer.  

Landsmøtet gjenvalgte Jens Stoltenberg som leder, Helga Pedersen som nestleder og 
Raymond Johansen dom partisekretær. 

Partiets arbeid i perioden har i stor grad vært preget av forberedelser og gjennomføring av 
Stortingsvalget i 2013. Valgdagen var mandag 9. september, men 206 av landets 428 
kommuner avholdt også valg søndag 8. september.  

Arbeiderpartiet stilte liste i alle fylker. Partiet fikk 874 769 stemmer, som var 30,8 prosent av 
de godkjente stemmene. Dette var en nedgang fra 35,4 prosent siden forrige stortingsvalg i 
2009. Likevel ble vi fortsatt landets største med rundt 114 000 flere stemmer enn Høyre. 
Prosentvis ble dette Arbeiderpartiets nest svakeste stortingsvalg etter andre verdenskrig 
(2001 var svakest med 24,3 prosent). Vi fikk 55 mandater, en nedgang på ni.  

Arbeiderpartiets beste resultat i kom i Årdal med 62,7 prosent. Det svakeste var i Gloppen og 
i Eid, begge med 10,0 prosent. Partiet fikk mer enn 50 prosent av stemmene i tre kommuner, 
mellom 40 og 50 prosent i 76 kommuner, mellom 30 og 40 i 174 kommuner og mellom 10 og 
20 prosent i 138. 

Arbeiderpartiet ble største parti i 301 kommuner, nest størst i 85, tredje størst i 33, fjerde 
størst i 8 og femte størst i én, nemlig Eid. 

I forhold til stortingsvalget i 2009 hadde Arbeiderpartiet tilbakegang i 376 kommuner og 
framgang i 52. I 116 kommuner var nedgangen på 5 prosentpoeng eller mer, størst i 
Kautokeino med 17,5 poeng og i Lebesby med 13,5. Framgangen var størst i Vang med 5,4 
poeng. 

 

LANDSMØTE 2013 

Arbeiderpartiets 64. ordinære landsmøte ble holdt i Oslo Kongressenter, Folkets Hus, i 
dagene 18. – 21. april 2013. 

Landsmøtet skal ifølge lovene bestå av 300 representanter med fulle rettigheter valgt av 
fylkespartiene etter bestemte regler. Landsstyret og styret i Kvinnenettverket deltar med tale- 
og forslagsrett, men ikke stemmerett. Stortingsgruppa og Sametingsgruppa velger en 
representant for hver 10. representant de har i henholdsvis Stortinget og Sametinget. Disse 
deltar med tale- og forslagsrett. 

Det var sendt inn fullmakter for 300 representanter og ved åpningen var det møtt fram 297 
representanter hvorav 18 vararepresentanter. De siste representantene ankom landsmøtet i 
løpet av torsdag eller fredag morgen. Alle fylkespartiene hadde oppfylt 
kvoteringsbestemmelsene. 

Landsmøtet ble holdt for åpne dører med adgang for media, samt for partimedlemmer mot 
framvisning av spesielle adgangstegn. 

 

  

http://no.wikipedia.org/wiki/Arbeiderpartiet
http://no.wikipedia.org/wiki/%C3%85rdal
http://no.wikipedia.org/wiki/Gloppen
http://no.wikipedia.org/wiki/Eid
http://no.wikipedia.org/wiki/Stortingsvalget_i_2009
http://no.wikipedia.org/wiki/Kautokeino
http://no.wikipedia.org/wiki/Lebesby
http://no.wikipedia.org/wiki/Vang_(Oppland)
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Det var innbudt en rekke gjester fra våre søsterpartier i Europa og følgende var tilstede: 

Amun Pagan, SPLM 
Choul Pal Gai Laam, SPLM 
Atif Kiir Hamdoun Adam, SPLM 
Henry Wani, SPLM 
Minalla Flora Silvano, SPLM 
Alfred Quintano, Malta Labour Party 
Dr. Gero Maass, Friedrich Ebert Stiftung 
Hussein Gohar, ESDP 
Dina Wahba, ESDP 
Ammar Higazi, Fateh 
Haitham Harar, Fateh  
Lomam El Jalil, POLISARIO 
Tom Greatrex, UK Labour 

Inger Segelström, SAMAK 
Björn von Sydow, Socialdemokraterna 
Sverige 
Mogens Jensen, Socialdemokraterne 
Danmark 
Abner Mosasse, ANC 
Mochubela Jacob Seekoe, ANC 
Stefan Löfven, Socialdemokraterna 
Sverige 
Oscar Stenström, Socialdemokraterna 
Sverige 
Lars-Ove Jansson, Socialdemokraterna 
Sverige

 
I tillegg møtte en rekke innbudte personer fra innenlandske organisasjoner tilknyttet 
arbeiderbevegelsen samt en del personlig innbudte. 

Følgende 300 representanter deltok med fulle rettigheter: 

Østfold:  
001 Ole Haabeth  
002 Ellen Sofie Solbrække  
003 Tor Egil Brusevold  
004 Beate Henæs  
005 Stein Erik Lauvås  
006 Inger Jakobsen  
007 Svein Olav Agnalt  
008 Hanne Kristin Tollerud  
009 Jon-Ivar Nygård  
010 Mona Vauger  
011 Fredrik Bjørnebekk  
012 Cecilie Agnalt  
013 Sindre Lysø  
014 Ellen Simensen  
015 Ulf Lervik  
016 Hege Dubec  
  
Akershus:  
017 Martin Ludvigsen  
018 Siri Hov Eggen  
019 Anders Østensen  
020 Malin Lifvergren  
021 Mani Hussaini  
022 Kari Hauge  
023 Geir Sverdrup  
024 Gunvor Eldegard  
025 Ole Jacob Flæten  
026 Rita Hirsum Lystad  
027 Kjell Maartmann-Moe  
028 Ragnhild Bergheim  
029 Are Tomasgard  
030 Kirsti Nossum  
031 Øivind Sand  
032 Yvonne Schilling  

033 Stein Lie  
034 Kirsten Sandberg Natvig  
035 Ivar Eikanger  
036 Hilde Westhrin Thorkildsen  
037 John Harry Skoglund  
038 Marianne Riis Rasmussen  
039 Ina Rangønes Libak  
040 Ola Helmich Borchgrevink Pedersen  
041 Vilde Lofthus Rooth  
042 Dana Barzingi  
   
Oslo:  
043 Grete H. Haugdal  
044 Siri Gåsemyr Staalesen  
045 Siri Ingeborg Fossheim  
046 Torunn Kanutte Husvik  
047 Prableen Kaur  
048 Fredrik Mellem  
049 Liv Vågslid  
050 Truls Wickholm  
051 Wenche Andrea Andberg  
052 Raena Aslam  
053 Didrik André Beck  
054 Ole Jacob Frich  
055 Rina Mariann Hansen  
056 Munir Jaber  
057 Per Klausen  
058 Per Anders Torvik Langerød  
059 Bjørn A. Lundberg  
060 Milla Mathisen  
061 Rashid Nawaz  
062 Ane Marte Nordvik  
063 Elvis Chi Nwosu  
064 Katrine Ore  
065 Merete Jørgensen Orholm  
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066 Gard Realf H. Sandaker-Nielsen  
067 Juni Nyheim Solbrække  
068 Helge Stoltenberg  
069 Dag Einar Thorsen  
070 Bettina Thorvik  
071 Erling O. Turtum  
072 Ulrika von Sydow  
073 Vegard Grøslie Wennesland  
 
Hedmark:  
074 Stein Winther-Larssen  
075 Anne Karin Torp Adolfsen  
076 Gunn Randi Fjæstad  
077 Odd Erik Kokkin  
078 Bjørn Peter Sandmo  
079 Kaja Haugseth  
080 Anita Ihle Steen  
081 Reidar Åsgård  
082 Lise Selnes  
083 Morten Sandbakken  
084 Hilde Riseng  
085 Thomas Langeland Jørgensen  
086 Knut Hvithammer  
087 Turid Backe-Viken  
088 Victoria Taaje  
089 Anne H. Huse  
090 Jørn Øversveen  
091 Janne Lunaas  
092 Lasse Weckhorst  
093 Ronny Bekken Larsen  
094 Terje Andreas Hoffstad  
 
Oppland:  
095 Iver Erling Støen  
096 Ane Tveiten  
097 Håkon Noren  
098 Iselin Jonassen  
099 Harald Tyrdal  
100 Hilde Elisabeth Brørby Fivelsdal  
101 Espen Johnsen  
102 Mette Haverstad  
103 Stig Sægrov  
104 Therese Alm  
105 Hans Oddvar Høistad  
106 Lisbeth Amundstuen Larsen  
107 Rune Støstad  
108 Ragnhild Sundheim  
109 Bård Steinar   
110 Linda Dahl Henriksen  
111 Vidar Eltun  
112 Hilde Kristin Holtesmo  
 
Buskerud:  
113 Roger Ryberg  
114 Sissel Hovland  

115 Niclas Tokerud  
116 Laila Gustavsen  
117 Erik Kaupang  
118 Anne Helene Sandum  
119 Masud Gharahkhani  
120 Nina Mjøberg  
121 Steinar Berthelsen  
122 Tonje Kristensen  
123 Vegard Eliassen Stillerud  
124 Mari Nymoen Eikre  
125 Vidar Lange  
   
Vestfold:  
126 Arve Høiberg  
127 Lozan Balisany  
128 Jonn Gunnar Lislelid  
129 Therese Ønvik Lorentzen  
130 Kim-Louis Balaska  
131 Elin Nyland  
132 Per Martin Aamodt  
133 Wenche Davidsen  
134 Arild Theimann  
135 Mette Kalve  
136 Maria-Karine Aasen-Svensrud   
  
Telemark:  
137 Hallgeir Ofte  
138 Lene Vågslid  
139 Sven Tore Løkslid  
140 Lise Wiik  
141 Jone Blikra  
142 Hanne Skretteberg  
143 Vidar Stang  
144 Janicke Andreassen  
145 Hedda Foss Five  
146 Tom Rune Olsen  
147 Dag Jøran Myrvang  
148 Ingvild Leren Stensrud  
149 Svein Gustav Marthinsen  
150 Irene Bordier Haukedal  
 
Aust-Agder:  
151 Dag Eide  
152 Anne Merete Holmberg  
152 Sunniva Folgen Høiskar  
154 Aina Adriansen Munthe  
155 Tellef Inge Mørland  
156 Jon Rolf Næss  
157 Line Vennesland  
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Vest-Agder:  
158 Odd Omland  
159 Anne B. Aglen Bystadhagen  
160 Terje Næss  
161 Anne Britt Fjellestad  
162 Jonny Liland  
163 Line Strisland  
164 Emma Martinovic  
  
Rogaland:  
165 Ruth Mariann Hop  
166 Torstein Tvedt Solberg  
167 Hege Haukeland Liadal  
168 Øystein Langholm Hansen  
169 Unn Therese Omdal  
170 Tom Tvedt  
171 Siv-Len Strandskog  
172 Jakob Bjelland Eriksen  
173 Torhild Pedersen  
174 Karl Gjedrem  
175 Eline Ekkjestøl Bruntveit  
176 Jone Laursen  
177 Ragnhild Bjerkvik  
178 Odd Stangeland  
179 Annelin Tangen  
  
Hordaland:  
180 Per Rune Henriksen  
181 Ruth Mari Grung  
182 Harald Schjelderup  
183 May-Brit Nordås  
184 Ronja Løseth Breisnes  
185 Øystein Hassel  
186 Monika Kvalavåg  
187 Olav Terje Normann Bergo  
188 Kristin Akselberg  
189 Lars Arne Nilssen  
190 Jorunn Skåden  
191 Hans-Erik Ringkjøb  
192 Marianne Bjorøy  
193 Per Lerøy  
194 Linda Haugland Jondahl  
195 Magne Rommetveit  
196 Terje Mathiassen  
197 Kari Foseid Aakre  
198 Atle Kvåle  
199 Linn Kristin R. Engø  
200 Roger Pilskog  
  
Sogn og Fjordane:   
201 Åshild Høivik Kjelsnes  
202 Senea Sabanovic  
203 Ole Andre Aarvoll  
204 Kristin Maurstad  
205 Helge Robert Midtbø  

206 Karianne Torvanger  
207 Hilmar Høl  
208 Siri Sandvik  
209 Eivind Rinde  
210 Torunn Gauteplass Hønsi  
211 Håkon Myrvang  
  
Møre og Romsdal:  
212 Bjarne Storfold Elde  
213 Jon Aasen  
214 Fredric Holen Bjørdal  
215 Tove-Lise Torve  
216 Astrid Willa Eide Hoem  
217 Arve Baade  
218 Kjell Neergaard  
219 Else-May Botten  
220 Sissel Stokke  
221 Ottar-Jan Løvoll  
222 Sidsel Pauline Rykhus  
223 Siri Tøvik  
224 Anisa Ali Aden   
  
Sør-Trøndelag:  
225 Tore Sandvik  
226 Renate Tårnes  
227 Pål Sture Nilsen  
228 Berit Wold Fjelle  
229 Hanne Moe Bjørnbet  
230 Erlend Moen  
231 Sissel Trønsdal  
232 Geir Waage  
233 Ellen S. Reitan  
234 Lars Johan Strand Vitsø  
235 Thuy-Linda Ngoe Nguyen  
236 Sonia Kvam  
237 Jørgen Knapskog  
238 Ferhat Guven  
239 Ogne Undertun  
240 Torun Skjervø Bakken  
241 Berit Flåmo  
242 Petter Bye  
243 Erling Lenvik  
244 Bente Estenstad  
245 Are Hilstad  
246 Marit Bjerkås  
247 Hjørdis Stuedal  
248 Lars Græsli  
 
Nord-Trøndelag:  
249 Anne Marit Mevassvik  
250 Joar Atle Håve  
251 Jorid Holstad Nordmelan  
252 Torfinn Aas  
253 Fanny Gausen  
254 Terje Sørvik  
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255 Grete Bækken Mollan  
256 Skjalg Åkerøy  
257 Trine Synnøve Hallem  
258 Severin Lyngstad  
259 Rune Hallstrøm  
  
Nordland:  
260 Kjell-Idar Juvik  
261 Sonja Alice Steen  
262 Tomas Norvoll  
263 Lisbeth Berg-Hansen  
264 Eirik Sivertsen  
265 Rita Lekang  
266 Siv Dagny Larssen Aasvik  
277 Anette Davidsen  
268 Bård Anders Langø  
269 Jan Erik Arnøy  
270 Ida Maria Pinnerød  
271 Jann Arne Løvdahl  
272 Wenche Torill Arntzen  
273 Rune Edvardsen  
274 Ida Lockert   
275 Jarl-Håkon Olsen  
276 Hild Marit Olsen  
277 Arne H. Reiersen  
278 Finn-Obert Bentsen  
  

Troms:  
279 Martin Henriksen  
280 Tove Karoline Knutsen  
281 Sigmund Steinnes  
282 Lisa-Katrine Mo  
283 Tor-Inge Hoaas 
284 Elisabeth Steen  
285 Kjetil Bjørkelund  
286 Astrid Sylte  
287 Arne Nysted  
288 Cecilie Terese Myrseth  
289 August Hansen  
290 Pia Svensgaard  
  
Finnmark:  
291 Runar Sjåstad  
292 Bente Haug  
293 Kristina Hansen  
294 Marianne Sivertsen Næss  
295 Robert Wilhelmsen  
296 Sigurd Jakola  
297 Ragnhild Kaski  
298 Roger Hansen  
299 Bjørn Johansen  
   
Svalbard:  
300 Christin Kristoffersen

 

Landsmøtet åpnet med en minnemarkering etter 22. juli hvor partileder Jens Stoltenberg 
holdt en minnetale. Åse Kleveland var kunstnerisk ansvarlig for programmet.   

Jens Stoltenberg framførte så minnetale over partifeller som var gått bort siden forrige 
landsmøte.  

Landsmøtet ble åpnet med et kulturelt program med Kurt Nilsen med band. 

LO-leder Roar Flåthen hilste landsmøtet, og leder for Socialdemokraterna i Sverige, Stefan 
Löfven, hilste fra de internasjonale gjestene. 

Jens Stoltenberg innledet om den politiske situasjonen, Anniken Huitfeldt ledet markeringen 
av stemmerettsjubileet, der også Birgit Skarstein holdt et innlegg. Jonas Gahr Støre innledet 
om helse og omsorg, Helga Pedersen innledet om «Nytt partiprogram 2013 – 2017» og 
Raymond Johansen innledet om Stortingsvalget 2013 og arbeidet i partiorganisasjonen.    

Møtet lørdag startet med et kulturelt innslag med gruppa Violet Road fra Tromsø. Møtet 
søndag startet med et kulturelt innslag med Brazooka, sammensatt av solister fra Norges 
Musikkorps Forbund fra Kvinnherad og Stord i Hordaland.  

Landsmøtet vedtok enstemmig følgende saksliste for det 64. ordinære landsmøtet: 

Åpning  
Konstituering  
Godkjenning av fullmaktene  
Godkjenning av innkallingen  
Godkjenning av sakslista  
Godkjenning av arbeidsordning  
Valg av ordstyrere, sekretærer og komiteer  
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Innstilling om Beretningen  
Innstilling fra Kontrollkomiteen  
Innkomne forslag  
Vedtektsendringer  
Den politiske situasjon  
Arbeiderpartiets program for perioden 2013 - 2017  
Stortingsvalget 2013 og arbeidet i partiorganisasjonen  
Redaksjonskomiteenes innstillinger  
Valg  
Avslutning  
 

Det ble oppnevnt 3 redaksjonskomiteer som behandlet Programmet, Andre politiske saker og 
Organisasjons- og vedtektssaker. Landsmøtet vedtok følgende uttalelser:  

 
Organisasjonsuttalelse: Profesjonell – respektfull – raus 
Retningsvalget 2013 
Eit godt arbeidsliv 
Livskvalitet i alle livets faser – et løft for helse og omsorg 
En skoler for alle 
En sterk og konkurransedyktig skog- og treforedlingsnæring 
Framtidas arbeidsplasser 
Vi bygger Norge videre – og binder landet sammen 
Internasjonal uttalelse 
 

I overensstemmelse med partiets vedtekter valgte landsmøtet medlemmer til Sentralstyret og 
Kontrollkomitè. 

 

EKSTRAORDINÆRT LANDSMØTE 2014 

Det ekstraordinære landsmøtet i 2014 ble avholdt i Oslo Kongressenter, Folkets Hus, Oslo, 
lørdag 14. juni 2014. 

Landsmøtet åpnet med et kulturelt program med Bjørn Eidsvåg. 

Jens Stoltenberg holdt en minnetale over Reiulf Steen som var gått bort en uke tidligere.  

Hovedsakene på landsmøtet var å velge ny leder etter at Jens Stoltenberg var valgt til 
Generalsekretær i NATO, og dermed måtte trekke seg som leder i partiet, samt andre 
endringer i Sentralstyret. 

Jonas Gahr Støre ble enstemmig som ny leder av Arbeiderpartiet etter Jens Stoltenberg. 

Når Jens Stoltenberg nå har trukket seg som leder blir det en ledig plass i Sentralstyret. Til 
denne plassen ble Jon Ivar Nygård, Østfold, enstemmig valgt som nytt medlem i 
Sentralstyret. 

Trine Lise Sundnes hadde etter egen vurdering trukket seg fra Sentralstyret. Valgkomitéen 
ble meddelt dette. LOs leder Gerd Kristiansen ble enstemmig valgt som nytt medlem i 
Sentralstyret. 

Landsmøtet skal ifølge lovene bestå av 300 representanter med fulle rettigheter valgt av 
fylkespartiene etter bestemte regler. Landsstyret og styret i Kvinnenettverket deltar med tale- 
og forslagsrett, men ikke stemmerett. Stortingsgruppa og Sametingsgruppa velger en 
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representant for hver 10. representant de har i henholdsvis Stortinget og Sametinget. Disse 
deltar med tale- og forslagsrett. 

Det var sendt inn fullmakter for 300 representanter og ved åpningen var det møtt fram 297 
representanter hvorav 18 vararepresentanter. De siste representantene ankom landsmøtet i 
løpet av torsdag eller fredag morgen. Alle fylkespartiene hadde oppfylt 
kvoteringsbestemmelsene. 

Landsmøtet ble holdt for åpne dører med adgang for media, samt for partimedlemmer mot 
framvisning av spesielle adgangstegn. 

Det var innbudt en rekke gjester fra våre søsterpartier i Europa og følgende var tilstede: 

Roland Erne, Reijo Paananen, Andrine Winther, Stefan Löfven, Carin Jämtin,                 
Oscar Stenström, Anne Ekberg, Franz Thönnes, Gero Maas, Ellinor Eriksson, Darina Agha 
og Leif Pagrotsky.

I tillegg møtte en rekke innbudte personer fra innenlandske organisasjoner tilknyttet 
arbeiderbevegelsen samt en del personlig innbudte. 

 

Følgende 300 representanter deltok med fulle rettigheter:

Østfold 
001 Atle Ottesen 
002 Ellen Sofie Solbrække 
003 Tor Egil Brusevold 
004 Beate Henæs 
005 Truls Lindmo 
006 Inger Jakobsen 
007 Svein Olav Agnalt 
008 Hanne Kristin Tollerud 
009 Jon-Ivar Nygård 
010 Mona Vauger 
011 Fredrik Bjørnebekk 
012 Cecilie Agnalt 
013 Sindre Lysø 
014 Ellen Simensen 
015 Ulf Lervik 
016 Anne Marie Lintho 
 
Akershus 
017 Martin Ludvigsen 
018 Siri Hov Eggen 
019 Amund Kjernli 
020 Malin Lifvergren 
021 Mani Hussaini 
022 Kari Hauge 
023 Hans Arvid Øberg 
024 Gunvor Eldegard 
025 Ole Jacob Flæten 
026 Rita Hirsum Lystad 
027 Kjell Maartmann-Moe 
028 Ragnhild Bergheim 
029 Are Tomasgard 
030 Kirsti Nossum 
031 Øivind Sand 

032 Kari Elisabeth Sandberg 
033 Stein Lie 
034 Kirsten Sandberg Natvig 
035 Ivar Ekanger 
036 Hilde Westhrin Thorkildsen 
037 John Harry Skoglund 
038 Marianne Riis Rasmussen 
039 Ina Rangønes Libak 
040 Ola Helmich Borchgrevink Pedersen 
041 Vilde Lofthus Rooth 
042 Dana Barzingi 
 
Oslo 
043 Grete H. Haugdal 
044 Anne Nyeggen 
045 Siri Ingeborg Fossheim 
046 Torunn Kanutte Husvik 
047 Prableen Kaur 
048 Fredrik Mellem 
049 Liv Vågslid 
050 Truls Wickholm 
051 Wenche Andrea Andberg 
052 Raena Aslam 
053 Didrik André Beck 
054 Ole Jacob Frich 
055 Rina Mariann Hansen 
056 Munir Jaber 
057 Per Klausen 
058 Per Anders Torvik Langerød 
059 Bjørn A Lundberg 
060 Ane Kristine Djupedal 
061 Rashid Nawaz 
062 Susann Jørgensen 
063 Elvis Chi Nwosu 
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064 Katrine Ore 
065 Merete Jørgensen Orholm 
066 Gard Realf H. Sandaker-Nielsen 
067 Therese Ustvedt 
068 Helge Stoltenberg 
069 Dag Einar Thorsen 
070 Bettina Thorvik 
071 Erling O. Turtum 
072 Ulrika von Sydow 
073 Vegard Grøslie Wennesland 
074 Stein Winther-Larssen 
 
Hedmark 
075 Anne Karin Torp Adolfsen 
076 Gunn Randi Fjæstad 
077 Odd Erik Kokkin 
078 Lasse Weckhorst 
079 Victoria Taaje 
080 Anita Ihle Steen 
081 Reidar Åsgård 
082 Lise Selnes 
083 Morten Sandbakken 
084 Hilde Riseng 
085 Thomas Langeland Jørgensen 
086 Knut Hvithammer 
087 Turid Backe-Viken 
088 Signe Marit Lium 
089 Anne H. Huse 
090 Jørn Øversveen 
091 Janne Lunaas 
092 Hans P. Adolfsen 
093 Bjarne H. Christiansen 
094 Terje Andreas Hoffstad 
 
Oppland 
095 Iver Erling Støen 
096 Ane Tveiten 
097 Håkon Noren 
098 Iselin Jonassen 
099 Stein Knutsen 
100 Hilde Elisabeth Brørby Fivelsdal 
101 Espen Johnsen 
102 Mette Haverstad 
103 Stig Sægrov 
104 Therese Alm 
105 Hans Oddvar Høistad 
106 Gina Roen 
107 Harald Tyrdal 
108 Ragnhild Sundheim 
109 Bård Steinar Tronhus 
110 Linda Dahl Henriksen 
111 Vidar Eltun 
112 Hilde Kristin Holtesmo 
 

Buskerud 
113 Roger Ryberg 
114 Sissel Hovland 
115 Niclas Tokerud 
116 Laila Gustavsen 
117 Erik Kaupang 
118 Anne Helene Sandum 
119 Masud Gharahkhani 
120 Nina Mjøberg 
121 Håkon Haglund Norstrand 
122 Tonje Kristensen 
123 Vegard Eliassen Stillerud 
124 Lola Christianah Awoyemi 
125 Vidar Lande 
 
Vestfold 
126 Arve Høiberg 
127 Lozan Balisany 
128 Arve Aasmundseth 
129 Theres Ønvik Lorentzen 
130 Kim-Louis Belaska 
131 Elin Nyland 
132 Per Martin Aamodt 
133 Wenche Davidsen 
134 Arild Theimann 
135 Mette Kalve 
136 Thordis Kristine Skallist Hovet 
 
Telemark 
137 Hallgeir Ofte 
138 Lene Vågslid 
139 Sven Tore Løkslid 
140 Åse Berit Ohma Eriksrød 
141 Erik Skjervagen 
142 Karianne Sydtveit Reiten 
143 Håvard Holstaa 
144 Elisabeth Holien 
145 Hedda Foss Five 
146 Tom Rune Olsen 
147 Bjørn Rudborg 
148 Astri Klonteig 
149 Robin Martin Kåss 
150 Heidi Røneid 
 
Aust-Agder 
151 Dag Eide 
152 Anne Merete Holmberg 
153 Sunniva Folgen Høiskar 
154 Aina Adriansen Munthe 
155 Tellef Inge Mørland 
156 Jens Høibø 
157 Line Vennesland 
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Vest-Agder 
158 Odd Omland 
159 Anne B. Aglen Bystadhagen 
160 Randi Moseidfjord Fjellestad 
161 Jannike Arnesen 
162 Even Tronstad Sagebakken 
163 Emma Martinovic 
164 Jan Erik Tønnesland 
 
Rogaland 
165 Gerd Rusdal 
166 Torstein Tvedt Solberg 
167 Hege Haukeland Liadal 
168 Øystein Langholm Hansen 
169 Unn Therese Omdal 
170 Tom Tvedt 
171 Siv-Len Strandskog 
172 Jakob Bjelland Eriksen 
173 Torhild Pedersen 
174 Karl Gjedrem 
175 Trine-Jannike Munkvold Rovik 
176 Jone Laursen 
177 Ragnhild Bjerkvik 
178 Odd Stangeland 
179 Annelin Tangen 
 
Hordaland 
180 Snorre Skjevrak 
181 Ruth Grung 
182 Joakim Snekkevik Hevrøy 
183 May-Brit Nordås 
184 Ronja Løseth Breisnes 
185 Øystein Hassel 
186 Monika Kvalavåg 
187 Olav Terje Normann Bergo 
188 Kristin Akselberg 
189 Synnøve Solbakken 
190 Marianne Sandahl Bjorøy 
191 Olav Magnus Hammer 
192 Liv Edel Mikkelsen 
193 Per Lerøy 
194 Linda Haugland Jondahl 
195 Magne Rommetveit 
196 Terje Mathiassen 
197 Kari Foseid Aakre 
198 Atle Kvåle 
199 Linn Kristin R. Engø 
200 Roger Pilskog 
 
Sogn og Fjordane 
201 Åshild Høivik Kjelsnes 
202 Senea Sabanovic 
203 Per Bjarne Molnes 
204 Kristin Maurstad 
205 Helge Robert Midtbø 

206 Karianne Torvanger 
207 Ola Teigen 
208 Siri Sandvik 
209 Eivind Rinde 
210 Torunn Gauteplass Hønsi 
211 Håkon Myrvang 
 
Møre og Romsdal 
212 Bjarne Storfold Elde 
213 Jon Aasen 
214 Fredric Holen Bjørdal 
215 Tove-Lise Torve 
216 Astrid Willa Eide Hoem 
217 Arve Baade 
218 Kjell Neergaard 
219 Tor Steinar Lien 
220 Sissel Stokke 
221 Ottar-Jan Løvoll 
222 Sidsel Pauline Rykhus 
223 Siri Tøvik 
224 Anisa Ali Aden 
 
Sør-Trøndelag 
225 Tore Sandvik 
226 Renate Tårnes 
227 Pål Sture Nilsen 
228 Berit Wold Fjelle 
229 Hanne Moe Bjørnbet 
230 Erlend Moen 
231 Julie Hole 
232 Geir Waage 
233 Ellen S Reitan 
234 Lars Johan Strand Vitsø 
235 Thuy-Linda Ngoe Nguyen 
236 Sonia Kvam 
237 Jørgen Knapskog 
238 Ferhat Güven 
239 Ogne Undertun 
240 Torun Skjervø Bakken 
241 Berit Flåmo 
242 Ole Haugen 
243 Erling Lenvik 
244 Bente Estenstad 
245 Petter Bye 
246 Marit Bjerkås 
247 Sissel Trønsdal 
248 Lars Græsli 
 
Nord-Trøndelag 
249 Anne Marit Mevassvik 
250 Joar Atle Håve 
251 Jorid Holstad Nordmelan 
252 Torfinn Aas 
253 Fanny Gausen 
254 Terje Sørvik 
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255 Grete Bækken Mollan 
256 Skjalg Åkerøy 
257 Lise Eriksen 
258 Jan Inge Kaspersen 
259 Rune Hallstrøm 
 
Nordland 
260 Odd Eriksen 
261 Sonja Alice Steen 
262 Tomas Norvoll 
263 Lisbeth Berg-Hansen 
264 Eirik Sivertsen 
265 Ida Lockert 
266 Siv Dagny Larssen Aasvik 
267 Anette Davidsen 
268 Bård Anders Langø 
269 Jan Erik Arnøy 
270 Wenche Solli 
271 Jann Arne Løvdahl 
272 Wenche Torill Arntzen 
273 Rune Edvardsen 
274 Grethe Bang 
275 Jarl-Håkon Olsen 
276 Helene Kaltenborn 
277 Arne H. Reiersen 
278 Finn-Obert Bentsen 
 

Troms 
279 Martin Henriksen 
280 Tove Karoline Knutsen 
281 Sigmund Steinnes 
282 Lisa-Katrine Mo 
283 Tor-Inge Hoaas 
284 Elisabeth Steen 
285 Kjetil Bjørkelund 
286 Astrid Sylte 
287 Arne Nysted 
288 Marianne Bremnes 
289 Fred Ove Flakstad 
290 Kristin Røymo 
 
Finnmark 
291 Runar Sjåstad 
292 Bente Haug 
293 Kristina Hansen 
294 Marianne Sivertsen Næss 
295 Robert Wilhelmsen 
296 Sigurd Jakola 
297 Ragnhild Kaski 
298 Roger Hansen 
299 Bjørn Johansen 
 
Svalbard 
300 Christin Kristoffersen 
 

 

KONTROLLKOMITEEN 

I partiets vedtekter – paragraf 10. Regnskap, revisjon og kontroll, punkt 2: Landsmøte velger 
en kontrollkomite på tre medlemmer med to varamedlemmer. Komiteen står ansvarlig overfor 
landsmøtet. Komiteen har som oppgave å kontrollere om de økonomiske disposisjoner er 
gjort i samsvar med gjeldende vedtekter og vedtak fattet av styrende organer. 
Kontrollkomiteen skal hvert år avgi beretning for foregående kalenderår til landsstyret. 
Kontrollkomiteen skal legge fram sine årlige beretninger for landsmøteperioden til 
landsmøtet». 

I overensstemmelse med dette ble følgende valgt på Landsmøte 2013: 

Medlemmer: Kjell Engebretsen – leder, Inger Christin Torp og Asbjørn Kristoffersen. 

Varamedlemmer: Hilde Westhrin Thorkildsen og Karl Erik Høegh 
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LANDSSTYRET 

Landsstyret består av partiets sentralstyre, to representanter fra AUF som velges av AUF 
selv og to representanter fra hvert av fylkespartiene. Fylkespartienes representanter skal 
være den til enhver tid sittende leder og en av nestlederne/styremedlemmene, slik at begge 
kjønn blir representert. I tillegg deltar en representant fra partiets Sametingsgruppe med tale- 
og forslagsrett, men uten stemmerett. Landsstyrets medlemmer blir registrert i form av 
meddelelse fra det enkelte fylkesparti, som per 31.12.2014 var slik sammensatt: 

Østfold: Stein Erik Lauvås Inger Lise Skartlien 
Akershus: Sverre Myrli Nina Sandberg 
Oslo: Jan Bøhler Siri Gåsemyr Staalesen 
Hedmark: Bente Elin Lilleøkseth Per-Gunnar Sveen 
Oppland: Frode Jahren Sissel Solum 
Buskerud: Bjørn Tore Ødegården Lise Christoffersen 
Vestfold: Truls Vasvik Maria-Karine Aasen-Svensrud 
Telemark: Jone Blikra Bjørg Tveito Lundefaret 
Aust-Agder: Jon Rolf Næss Gro Bråten 
Vest-Agder: Bjørn Egeli Trine Nilsen Klungland 
Rogaland: Eirin K. Sund Arne Chr. Mohn 
Hordaland: Hans-Erik Ringkjøb Jette Christensen 
Sogn og Fjordane: Hilmar Høl Solveig Willis 
Møre og Romsdal: Per Vidar Kjølmoen Berit Tønnesen 
Sør-Trøndelag: Eva Kristin Hansen Olav Huseby 
Nord-Trøndelag: Bjørn Engen May Britt Lagesen 
Nordland Martin Skjefstad Anna Ljunggren 
Troms: Cecilie Myrseth Willy Ørnebakk 
Finnmark: Ingalill Olsen Alf Einar Jakobsen 
 
I tillegg deltok Åsmund Aukrust og Marianne Wilhelmsen fra AUF med fulle rettigheter. 
Parlamentarisk leder i Sametingsgruppa, Vibeke Larsen, deltar med tale- og forslagsrett. 
Landsstyret har i perioden avholdt 4 møter: 

 

24. og 25.04.2012 I SAMFUNNSSALEN, SAMFUNNSHUSET, OSLO 
Møtet behandlet følgende saker: 

Den politiske situasjon 
Strategi frem mot Stortingsvalget i 2013 
Regnskap 20111 og Sentralstyrets årsberetning 
Revisjonsberetning for 2011 
Kontrollkomiteens beretning for 2011 
Landsmøte 2013 – tidspunkt, saksliste og tidsfrister 
Utnevning av æresmedlemmer. 
 

Følgende uttalelse ble vedtatt: 

TRYGG ØKONOMISK STYRING FOR ARBEID OG VELFERD 
Arbeiderpartiet mener den økonomiske krisen i Europa er alvorlig. Situasjonen er preget av 
økonomisk usikkerhet som kan føre til sosial uro. I mange land er arbeidsledigheten svært 
høy – særlig blant unge. Dette er ikke en ny krise. Finanskrisen startet med at vi måtte redde 
bankene. Den fortsatte med at vi måtte redde land. Nå må vi redde menneskene. 24 
millioner mennesker står uten arbeid i Europa. 5 millioner unge møter en lukket dør til 
arbeidslivet.  
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Vi kan forvente at den økonomiske uroen i Europa vil vedvare. Også i Norge merker vi 
krisen.  Vi er et lite land med tette økonomiske bånd til verden rundt oss. EØS-avtalen gjør at 
norske bedrifter kan konkurrere på lik linje med europeiske bedrifter og sikrer 
markedsadgang til våre viktige markeder i EU. Det er helt avgjørende for norske 
arbeidsplasser i konkurranseutsatt sektor. Situasjonen i Norge kan likevel snu fort. Vi har 
ikke råd til økonomisk eksperimentering. Trygghet i hverdagen handler om å ha en jobb å gå 
til, lønn familien kan leve av og gode velferdstjenester. Trygg økonomisk styring er 
avgjørende for å sikre norske arbeidsplasser og et konkurransedyktig næringsliv. 
Arbeiderpartiet tar det ansvaret. 

Arbeiderpartiet har styrt Norge trygt gjennom kriser før. Vi vet hvor viktig det er å ha høy 
beredskap, og følge nøye med på den internasjonale situasjonen og konsekvensene av 
denne.  Vi er beredt til å handle på nytt om det trengs. 

Det er menneskers arbeid, kunnskap og skapertrang som er vår største ressurs, og som gjør 
oss i stand til å løse morgendagens oppgaver. Vi må være mer kunnskapsrike, kreative, 
innovative og omstillingsdyktige enn våre konkurrenter.  

I Norge har vi i dag rekordhøy sysselsetting, rekordlav arbeidsledighet, og det legemeldte 
sykefraværet er det laveste på 10 år. Det er skapt over 300 000 nye jobber i privat næringsliv 
og offentlig sektor under vår regjering. Det er ikke tilfeldig. Det er et resultat av villet politikk.  
I Norge har vi innrettet oss slik at fellesskapet bidrar med kraft og styrke for å holde og få folk 
i jobb. For Arbeiderpartiet er arbeid til alle, jobb nummer en.   

En årsak til det synkende sykefraværet er økt bruk av gradert sykemelding. Mennesker har 
ikke enten full eller null arbeidsevne. Mange kan jobbe noe. Da må vi ha et velferdssystem 
med trygdeordninger som gjør dette mulig, på samme måte som vi har gjort delvis arbeid 
mulig for ulike grupper gjennom pensjonsreformen, sykelønnsordningen og ny uførereform. 
Flere som mottar arbeidsavklaringspenger skal få mulighet til å komme i jobb. Arbeiderpartiet 
vil ha en forsøksordning der deler av arbeidsavklaringspengene i noen fylker kan brukes som 
tilskudd til arbeidsgivere. Ungdom skal prioriteres. 

Det skal lønne seg å arbeide. Arbeid gir frihet til å leve av egen inntekt og muligheten til å 
realisere seg gjennom eget arbeid. For mange faller utenfor arbeidslivet selv om de ønsker å 
arbeide. Det er en felles oppgave å sikre et inkluderende arbeidsliv. Ikke alle kan arbeide. 
Derfor skal vi ha et godt utbygd system som sikrer de som ikke kan arbeide, noe å leve av.  

Det går godt i store deler av norsk næringsliv. Arbeiderpartiet fører en aktiv 
næringspolitikk.  Men innenfor deler av industrien, som treforedlingsindustrien, er det 
utfordringer.  Arbeiderpartiet mener det må iverksettes tiltak overfor denne sektoren for å 
bidra til omstilling, forskning, innovasjon og lønnsomme verdikjeder som baserer seg på 
skogen som ressurs. Samtidig må det næringspolitiske virkemiddelapparatet videreutvikles 
for å tilpasse seg næringslivets behov.  

For å sikre risikokapital til næringslivet er det behov for nye såkornfond. 

Videre skal satsing på verdiskapende forskning i næringslivet bidra til å sikre innovasjon og 
nyskaping i norske bedrifter.  Den nye statlige eksportfinansieringsordningen som skal 
etableres skal sikre videreføring av et konkurransedyktig eksportfinansieringstilbud til norsk 
eksportindustri.  

Arbeiderpartiet vil videre fortsette innsatsen for forenkling for næringslivet. Målet er å 
redusere kostnadene med 10 milliarder kroner innen utgangen av 2015. Vi har fjernet 
revisjonsplikten for mange selskaper, og kravet til aksjekapital er nedjustert. Dette har 
allerede gitt positive resultater. Arbeiderpartiet vil satse ytterligere på forenkling slik at 
bedriftene kan bruke mindre ressurser på administrasjon, og mer tid på verdiskaping.   
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God infrastruktur for vei, bane og sjø er svært viktig for næringslivet. Ikke minst er det viktig å 
sikre en god og effektiv infrastruktur sjøveien, inkludert en satsing på frakt av gods på kjøl. 
Det vil styrke konkurransekraften til næringslivet og bidra til miljøet.  

 

Arbeiderpartiet vil: 

Fortsatt føre en politikk for trygg økonomisk styring.  
Ta vare på norske arbeidsplasser og skape nye gjennom å bidra til et konkurransedyktig 
næringsliv over hele landet som sikrer verdiskaping, vekst og trygge arbeidsplasser. 
Følge handlingsregelen for en forsvarlig bruk av oljepenger. 
Føre en politikk som sikrer en stabil kronekurs og som unngår et særnorsk rentenivå. 
Gjennom EØS-avtalen sikre markedsadgang, og norske bedrifters mulighet til å konkurrere 
på lik linje i viktige markeder i EU. 
Videreføre arbeidet med å forenkle næringslivets krav til rapportering gjennom et kontinuerlig 
forenklingsarbeid. 
Videreutvikle statens virkemiddelapparat for å tilpasse det næringslivets behov. 
Ha såkornmidler for å sikre risikokapital til næringslivet. 
 

17. og 18.09.2012 I SAMFUNNSSALEN, SAMFUNNSHUSET, OSLO 
Møtet behandlet følgende saker: 

Den politiske situasjonen etter valget 
Arbeidet i partiorganisasjonen etter valget. 

 

25. og 26.03.2014 I OSLO KONGRESSENTER, FOLKETS HUS, OSLO 
Møtet behandlet følgende saker: 

Den politiske situasjonen  
Strategien mot 2015 – 2017 
Prosjekt kvinnelige ordførere 
Strategien – framtidas lokalsamfunn og arbeidet mot 2015 
Panelsamtale: Hva betyr denne situasjonen hos oss.  
Partiets regnskap 2013 og Sentralstyrets årsberetning 
Revisjonsberetning for 2013 
Kontrollkomiteens beretning for 2013 
 

23. og 24.09.2014 I OSLO KONGRESSENTER, SAL A, FOLKETS HUS, OSLO 
Møtet behandlet følgende saker: 

Den politiske situasjonen  
Lokalpolitisk plattform. Framtidas lokalsamfunn 
Nedsettelse av valgkomitè til Landsmøtet 2015 
Utnevning av æresmedlem 
Løsninger for framtida – politikkutvikling mot Landsmøtet 2015 
Kunnskapsutvalget 
Helseutvalget 
 
Den lokalpolitiske plattformen «Framtidas lokalsamfunn» ble vedtatt. 
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Nedsettelse av valgkomite til landsmøtet 2015: 

Valgkomite 
Vedtektene § 8.5. legger rammer for nedsettelse av valgkomiteen; «Landsstyret velger 
valgkomité for de valg som skal foretas på landsmøtet». Sentralstyret innstiller på valgkomite 
overfor landsstyret. 

Sentralstyret behandlet saken i sitt møte 22. september og fremmer følgende innstilling 
overfor landsstyret, som vedtok følgende valgkomité: 

Martin Kolberg – leder, Buskerud 
Cecilie Myrseth, Troms 
Eva Kristin Hansen, Sør-Trøndelag 
Eirin K. Sund, Rogaland 
Mads Kleven, Hordaland 
Bjørn Egeli, Vest-Agder 
Siri G. Staalesen, Oslo 
Frode Jahren, Oppland 
Tonje Brenna, Akershus 
Hans Chr. Gabrielsen, LO 
Mani Hussaini, AUF 
 
Odd Erik Stende - sekretær, partikontoret 
 

ÆRESMEDLEMMER 
Landsstyret har i perioden utnevnt følgende som æresmedlemmer i partiet: 

Åge Hovengen, Vestre Slidre i Oppland. 
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SENTRALSTYRET 

SENTRALSTYRETS SAMMENSETNING 
Landsmøtet i 2013 valgte følgende som medlemmer av Sentralstyret: 

Jens Stoltenberg – leder, Helga Pedersen – nestleder, Raymond Johansen – sekretær, Arve 
Bakke, Jan Davidsen, Trine Lise Sundnes, Marte Mjøs Persen, Torgeir Micaelsen, Anniken 
Huitfeldt, Bjørnar Selnes Skjæran, Libe Rieber-Mohn, Trond Giske, Anette Trettebergstuen, 
Else-May Botten, Jonas Gahr Støre, Cecilie Bjelland, Shakeel Rehman, Terje Lien Aasland, 
Ingvild Kjerkol og Kjersti Stenseng. 

I tillegg deltar AUFs leder Eskil Pedersen i Sentralstyret med fulle rettigheter. 

 

Etter det ekstraordinære landsmøtet i 2014 er følgende medlemmer av Sentralstyret: 

Jonas Gahr Støre – leder, Helga Pedersen – nestleder, Raymond Johansen – sekretær, 
Arve Bakke, Jan Davidsen, Gerd Kristiansen, Marte Mjøs Persen, Torgeir Micaelsen, 
Anniken Huitfeldt, Bjørnar Selnes Skjæran, Libe Rieber-Mohn, Trond Giske,  
Anette Trettebergstuen, Else-May Botten, Jan-Ivar Nygård, Cecilie Bjelland,  
Shakeel Rehman, Terje Lien Aasland, Ingvild Kjerkol og Kjersti Stenseng. 
 
I tillegg deltar AUFs leder Mani Hussaini i Sentralstyret med fulle rettigheter. 
 
Sentralstyret har i perioden 01.01.2013 – 31.12.2014 holdt 26 møter. (Herav 3 telefonmøter 
og en Fellessamling med LOs Sekretariat) og har behandlet 152 saker. 

 

FASTE UTVALG: 

STYRINGSGRUPPE FOR KVINNENETTVERKET 
Kvinnenettverkets styringsgruppe skal arbeide for å oppfylle formålet med Kvinnenettverket: 

Være en pådriver for å sette kvinnepolitiske saker på dagsorden i Arbeiderpartiet som helhet 
og i den offentlige debatten. 

Rekruttere, skolere og motivere alle kvinner i partiet til politisk arbeid, og særlig til 
lederposisjoner. 

Styringsgruppa sentralt skal også ivareta forpliktelsene og ansvaret Arbeiderpartiet har 
overfor kvinnebevegelsen i Sosialistinternasjonalen, PES, SKN og i forhold til «Kvinner 
Kan»-kursene internasjonalt. 

Sentralstyret oppnevnte i møte 27.05.2013 ny styringsgruppe for kvinnenettverket med virke i 
et år fram til juni 2014.  

Den sentrale styringsgruppen består av leder Anniken Huitfeldt som er valgt på landsmøtet, 
samt seks fylkesledere i kvinnenettverkene og en kvinne med minoritetsbakgrunn. I tillegg 
utpeker Samepolitisk råd og AUF et medlem hver som tiltrer med fulle rettigheter.  

Sentralstyret oppnevnte ny styringsgruppe med virke fram til juni 2014.  

Styringsgruppas medlemmer: 
Liselotte Aune Lee, Vestfold, Berit Wold Fjelle, Sør-Trøndelag, Malin Lifvergren, Akershus, 
Lilly Gunn Nyheim, Møre og Romsdal, Siv Larssen Aasvik, Nordland, Lene Vågslid, 
Telemark og Khamshajiny Gunaratnam, Oslo. 

Sentralstyret oppnevnte i møte 28.04.2014 ny styringsgruppe med virke fram til mai 2015.  
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Styringsgruppas medlemmer: 
Linn Kristin Engø, Hordaland, Lilly Gunn Nyheim, Møre og Romsdal, Siv Larssen Aasvik, 
Nordland, Torunn Kanutte Husvik, Oslo, Berit Wold Fjelle, Sør Trøndelag, Liselotte Aune 
Lee, Vestfold, Gulale Samiei, Rogaland, Heidi Persdatter Greiner Haaker, Samepolitisk råd 
og Marianne Wilhelmsen, AUF 

 

KOMMUNALPOLITISK FORUM 
Vi har i perioden hatt et kommunalpolitisk forum i fraksjonens regi. Forumet fungerer som en 
informasjonskanal mellom grupper i arbeiderbevegelsen som er særlig viktig i det 
kommunalpolitiske arbeidet. 

Fra fraksjonen: Helga Pedersen, Eirik Sivertsen, Stine Renate Håheim, Jan Bøhler og Stein 
Erik Lauvås. Marte Mjøs Persen ble i Sentralstyrets møte 28.02.2014 oppnevnt som 
Sentralstyrets representant i kommunalpolitisk forum.  

 

SAMEPOLITISK RÅD 
Etter forslag fra Samepolitisk konferanse 2012 og møte 08.12.12 oppnevnte Sentralstyret 
14.01.2013 nytt samepolitisk råd: 

Synnøve Søndergaard – leder, Gáisi valgkrets, Steinar Pedersen, Østre valgkrets,           
Marit Kirsten Anti Gaup, Ávjovárri, Per Edvin Varsi, Nordre valgkrets, Geir Johnsen, 
Vesthavet valgkrets, Tor Enok Larsen, Sørsameområdet og Eli Eriksen Sveen, Sør-Norge 
valgkrets 

Svein Bjørn Aasnes, partikontoret – sekretær til 01.10.2013. Deretter Kristine N. Kallset. 

Samepolitisk konferanse 2012 foreslo et samepolitisk råd basert på lederne i de 7 
samepolitiske forumene. I perioden har det blitt valgt ny leder i Avjovárri og Vesthavet 
valgkretser. Johan Vasara og Siv Sara har derfor møtt i samepolitisk råd etter at de tok over 
som ledere i sine forum.  

Tiltredende som innkalles til møtene: 

Vibeke Larsen, parlamentarisk leder i Sametingsgruppa 

Stein Erik Lauvås, samepolitisk talsmann i kommunalfraksjonen, Stortingsgruppa 

Følgende Samepolitisk råd ble valgt på Samepolitisk konferanse den 19. oktober 2014. 
Sentralstyret godkjente valget den 20. oktober 2014. 
Inga-Lill Sundset – leder, Vesthavet valgkrets, Steinar Pedersen, Østre valgkrets,           
Johan Vasara, Ávjovárri valgkrets, Per Edvin Varsi, Nordre valgkrets, Synnøve Søndergaard, 
Gáisi valgkrets, Tor Enok Larsen, Sør-samisk valgkrets og Eli Eriksen Sveen, Sør-Norge 
valgkrets. 

AUF tiltrer med egen valgt representant med fulle rettigheter. 

I tillegg tiltrer med tale- og forslagsrett:  

Vibeke Larsen, Stein Erik Lauvås og Heidi Greiner Haaker. 

Eirik Aarek fungerer som sekretær for utvalget. 
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INTERNASJONALT UTVALG  
Oppnevnt på møte i Sentralstyret 11.11.2013. 

Målsettingen for Arbeiderpartiets internasjonale arbeid: 

Arbeiderpartiet skal være landets mest internasjonalt orienterte og forankrede parti. Partiets 
medlemmer skal være engasjert på alle nivåer i internasjonal debatt og aktivitet knyttet til 
dette. 

Mandat for internasjonalt utvalg: 
Internasjonalt utvalg er et arbeidende utvalg, satt ned av sentralstyret som blant annet skal: 

Koordinere partiets internasjonale arbeid og arbeide etter en vedtatt strategi. 

Bidra med innspill til sentralstyret om aktuelle saker.  

Bygge nettverk til andre miljøer som er opptatt av internasjonale spørsmål 

Diskutere strategi og deltakelse i forhold til Arbeiderpartiets internasjonale nettverk. Samt 
være tilgjengelige for deltakelse på møter i våre internasjonale nettverk. 

Bistå partiorganisasjonen og andre miljøer i form av innledninger og skolering, samt bidra til 
økt engasjement.  

Medlemmer: 
Anniken Huitfeldt – leder, Else-May Botten, Signe Brudeset, Kjell Roland, Eirik Sivertsen,   
Liv Tørres, Laila Gustavsen, Astri Aas-Hansen, Oscar Bergheim, Olav Terje Bergo,       
Henrik Thune, Espen Barth Eide, Vidar Bjørnstad, Ingrid Aune og Åsmund Aukrust. 

Medlemmer av utenriks- og forsvarsfraksjonen som tiltrer utvalget: 

Svein Roald Hansen, Marit Nybakk, Kåre Simensen og Jens Stoltenberg. Etter det 
ekstraordinære landsmøtet i 2014 gikk Jonas Gahr Støre inn i utenriks- og 
forsvarsfraksjonen istedenfor Jans Stoltenberg. 

Utvalgets sekretær: 

Arbeiderpartiets internasjonal sekretær Mari Aaby West var fram til 02.08.2014 utvalgets 
sekretær. Etter at Odd-Inge Kvalheim tiltrådte som leder for Internasjonal avdeling 
02.08.2014, har han vært utvalgets sekretær. 
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ARBEIDSGRUPPER 

VALGKOMITÈ FOR KONSTITUERING AV STORTINGSGRUPPA 2013 
Sentralstyret valgte i møte 10.09.2013 følgende valgkomite for konstituering av 
stortingsgruppa 2013: 

Raymond Johansen, leder, Helga Pedersen, Trine Lise Sundnes, LO, Gerd Kristiansen, LO, 
Eskil Pedersen, AUF, Stein Erik Lauvås, Østfold, Tore Hagebakken, Oppland, Eirin Sund, 
Rogaland, Eva Kristin Hansen, Sør-Trøndelag og Anna Ljunggren, Nordland.  

Sekretær: Øyvind Slåke. 

Sentralstyrets forslag til medlemmer av forhandlingsutvalg for fordeling av komitèlederverv 
mm etter Stortingsvalget 2013:  

Helga Pedersen og Martin Kolberg. 

 

ORGANISASJONS- OG KAMPANJEUTVALG 
Sentralstyret nedsatte i møte 11.11.2013 et organisasjons- og kampanjeutvalg som skulle 
arbeide fram til 1. november 2014. Utvalget skulle legger fram en delrapport med innspill til 
partiets strategiarbeid til sentralstyrets samling i februar/mars 2014. 

Mandat: 

Organisasjons- og kampanjeutvalget skal foreslå konkrete organisatoriske tiltak som vil 
styrke Arbeiderpartiet som kampanjeorganisasjon fram mot kommunevalget i 2015 i 
kommunepartier, fylkespartier og sentralt. 

Utvalget skal særlig vurdere det kampanjerelaterte skoleringsarbeidet, og foreslå tiltak for 
hvordan dette kan videreutvikles slik at vi foran 2015-valgkampen har god 
kampanjekompetanse i alle ledd av organisasjonen. 

Utvalget skal særlig se på hvordan vi kan arbeide bedre med direkte velgerkontakt, og skal 
foreslå tiltak for et bedre kampanjesamarbeid med fagbevegelsen. Det skal peke på lærdom 
og tiltak fra kommune- og fylkespartier som har gjort særlig gode valg, og foreslå tiltak for å 
sikre erfaringsutvikling og 'best practice'. 

I sitt arbeid skal utvalget innhente innspill fra partiorganisasjonen, og hente inn kunnskap og 
erfaringer fra andre relevante organisasjoner i og utenfor arbeiderbevegelsen. Det skal 
innhente ideer fra valgkamper i andre land, og vurdere hvordan disse kan tilpasses norske 
forhold. 

Sammensetning: 
Trond Giske, sentralstyret – leder, John-Ivar Nygaard, ordfører, Østfold, Rune Olsø, tidligere 
kommunepartileder, Sør-Trøndelag, Snorre Wikstrøm, partikontoret, Oslo, Ida Maria 
Pinnerød, kommunepartileder, Nordland, Hans Christian Gabrielsen, LO, Buskerud, 
Marianne Sivertsen Næss, varaordfører, Finnmark, Kjersti Stenseng, sentralstyret, Oppland, 
Marianne Wilhelmsen /Ragnhild Kaski, AUF, Troms, Siri G. Staalesen, Oslo og              
Anders K. Tangerås, fylkessekretær, Hordaland. 

Sekretær: Adrian Nøttestad, partikontoret 

Utvalget kan invitere personer utenfra til å bidra i deler av utvalgets arbeid. 

 Utvalget har blant annet arbeidet med mandatet gjennom oppfølging og gjennomføring av 
skoleringer i Pilotkommuneprosjektet, og gjennom utarbeidelsen av en egen Dreiebok for 
planlegging og gjennomføring av valgkamp. Dreieboka er et verktøy for å bidra til at 
Arbeiderpartiets kommune- og fylkesparti skal gjennomføre strategisk og langsiktig 
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planlegging, og mer målrettet og effektiv gjennomføring av sine valgkamper. Dreieboka vil 
oppdateres etter hvert valg, basert på erfaringer i bruk av denne.  

 

Utvalg for utarbeidelse av lokalpolitisk plattform 2015 
Sentralstyret oppnevnte i møte 11.11.2013 utvalget som skal utarbeide kommunalpolitisk 
plattform fram mot kommunevalget i 2015. Utvalget besto av Helga Pedersen – leder, 
Stortingsgruppa, Finnmark, Tore Sandvik, fylkesordfører, Sør-Trøndelag, Mette Nord, 
Fagforbundet, Telemark, Bjørnar Selnes Skjæran, fylkesleder, ordfører, Nordland,           
Mette Gundersen, gruppeleder KS-styret, Vest-Agder, Per Kristian Lunden, ordfører,        
Aust-Agder, Anita Ihle Steen, ordfører, Hedmark, Abdullah Alsabeegh, heltidspolitiker, Oslo, 
Hilde Westhrin Thorkildsen, ordfører, Akershus, Jørgen Amdam, Møre og Romsdal,     
Stanley Wirak, ordfører, Rogaland og Eskil Pedersen. 

Sekretærer: 
Oda Malmin/Kristine N. Kallset, partikontoret, Stian Simensen, rådgiver kommunalfraksjonen,            
Jon Bakkerud, rådgiver helse- og omsorgsfraksjonen og Mari Brenli, partikontoret. 

Utvalget har hatt følgende mandat:  
Utvalget skal utarbeide forslag til kommunalpolitisk plattform for Arbeiderpartiet frem mot 
kommunevalget i 2015. Plattformen skal vedtas på landsstyrets møte 23. og 24. september 
2014. Utvalget skal innen 1. mai legge frem sitt forslag til plattform slik at partiorganisasjonen 
har god tid både til å behandle denne, og til å ta hensyn til denne i arbeidet med sine lokale 
programmer.  

I arbeidet med plattformen skal fokuset på de lokale programprosessene være stort. Utvalget 
skal innen 1. februar utarbeide et debattgrunnlag og verktøy for partiorganisasjonen slik at de 
kan komme med sine innspill til den sentrale plattformen, men også slik at de kan benytte 
dette for å legge opp en åpen innspillprosess i arbeidet med sine lokale program. 

Utvalget skal også utarbeide et grunnlag for at fylkesårsmøtene i 2014 kan benyttes til å 
diskutere sentrale saker frem mot kommune- og fylkestingsvalget.  

Med utgangspunkt i mandatet utarbeidet utvalget og partikontoret en kampanje; «hva er 
viktig for deg», der partiorganisasjonen fikk anledning til å lage lokalt tilpassede løpesedler 
med viktige spørsmål lokalt. Kampanjen hadde til hensikt å invitere velgerne til samtaler og til 
å gi innspill til Arbeiderpartiets politikkutvikling. 

Utvalget har gjennomført reiser til Trondheim, Bodø, Sandnes, Aust-Agder og Vest-Agder. 

 

MEDIEUTVALG 
Den teknologiske utviklingen i ferd med å endre det norske mediemarkedet - avis, TV, bok, 
film - fundamentalt. Papiravisene står midt i sin verste krise noensinne. Opplaget synker og 
annonseinntektene svekkes radikalt. Samtidig tar globale medie- og teknologiaktører som 
Google og Facebook vesentlige markedsandeler i Norge, også lokalt, uten å være forpliktet 
til å stimulere samfunnsdebatten eller det norske språket. 

Det gir grunn til uro. Det er en styrke ved Norge at vi har seriøse arenaer for offentlig debatt 
over hele landet gjennom et tett nettverk av papiraviser og andre medier. Når dette forsvaret 
av demokrati og språk viser tegn til å forvitre, er det et felles ansvar å handle.  

Fra myndighetene side må vi møte den nye medievirkeligheten ved å skape morgendagens 
politikk for å stimulere den offentlige samtalen og demokrati over hele landet. Det er derfor 
behov for en helhetlig gjennomgang av mediepolitikken.  
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Dagens virkemidler for å stimulere ytringsfrihet, mangfold og det norske språket er utformet i 
en annen teknologisk tidsalder, og i en tid da det norske markedet i stor grad var skjermet for 
konkurranse utenfra. 

Arbeiderpartiet vil derfor oppnevne et medieutvalg som skal gjennomgå hele mediefeltet med 
sikte på å modernisere og videreutvikle de offentlige virkemidlene.  

Det er naturlig å se en utvidet mediebransje under ett: de tradisjonelle mediehusene, radio 
og TV, med vekt på NRK, samt bok- og filmbransjen.  

Målet er å foreslå tiltak som sikrer et reelt mediemangfold over hele landet, som styrker den 
demokratiske samtalen i en digital tid, stimulerer kvalitetsjournalistikk og utvikler det norske 
språket.  

Utvalget skal vurdere både lovverk og økonomiske virkemidler.  

Sammensetning av utvalget: 
Arild Grande, leder, Lisbeth Berg-Hansen, medlem i finanskomiteen, Odd Omland, medlem i 
næringskomiteen, Ida Berntsen, student ved UiO og tidligere forlagssjef i Cappelen Damm, 
Anders Opdahl, redaktør/journalist, Olav Terje Bergo, redaktør/journalist, Zaineb Al-Samarai, 
jurist/kommunikasjonsrådgiver, Ulrik I. Rolfsen, filmregissør, Line Finnøy Bakken, journalist, 
leder Arbeiderbevegelsens Presseforbund og Andre Nerheim, rådgiver LO. 

 

KLIMAPANEL 
Klimapanelet ble oppnevnt i møte i Sentralstyret 11.08.2014. 

Mandat: 
Klimapanelet skal fungere som et rådgivende organ i Arbeiderpartiets klimaarbeid.  

Panelet skal: 
Bidra til at partiet har tilgjengelig et oppdatert bilde av klimautfordringene og status i nasjonal 
og internasjonal klimapolitikk. Belyse hvilke klimapolitiske virkemidler Norge bør innføre 
nasjonalt og arbeide for internasjonalt. Gi innspill til politikkutviklingen og klimadebatten som 
skal skje i Arbeiderpartiet og komme med forslag til politikk partiet kan fremme nasjonalt og 
internasjonalt.  

Utvalgets sammensetning: 
Jonas Gahr Støre – leder, Partileder, Eva Kristin Hansen,  Stortingsrepresentant, Kjetil Lund, 
Statkraft, Rita Ottervik, ordfører Trondheim, Jens Ulltveit Moe, investor, Guri Bang, CICERO, 
Stein Lier Hanssen, Norsk Industri, Berit Kristoffersen, forsker UiT, Mads Greaker, SSB, 
Ingrid Lomelde, WWF, Petter Nore, DU, Kari Elisabeth Kaski, ZERO, Klaus Mohn, professor 
UiS, Elisabeth Grieg, Rederiforbundet, Lasse Fridstrøm, TØI, Ida Spjelkavik, AUF og       
Hans Christian Gabrielsen, LO.  

 

STORBYUTVALG 
I sentralstyrets møte 11.11.2013 ble det oppnevnt et storbyutvalg med følgende mandat:  

Utvalget skal løpende bistå storbypolitisk talsmann med å løfte den politiske debatten om 
storbypolitikk til en nasjonal arena.  

Utvalget skal videre bidra til at viktige initiativ i den enkelte by blir spredd til de andre byene 
slik at man kan dele politiske erfaringer.  

Utvalget skal utarbeide et storbypolitisk kapittel til den kommunalpolitiske plattformen. Dette 
skal foreligge innen 12. april 2014.  
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Utvalget skal videre utarbeide en egen storbypolitisk uttalelse/ kort dokument med sikte på 
behandling i partiets landsmøte i april 2015. Forslag til slikt dokument skal oversendes til 
sentralstyret innen 15. august 2014. I arbeidet med dette dokumentet skal det legges opp til 
en inkluderende prosess i de større byene i landet, og dette arbeidet skal også knyttes til 
programprosessen i storbyene.  

Utvalgets forslag til dokument ble sendt på høring til partiorganisasjonen medio september 
2014, med forslagsfrist 1. desember. Dokumentet vedtas endelig på landsmøtet i 2015.  

Utvalget bestod av: Jan Bøhler (leder), Rina Mariann Hansen, Rune Bakervik,                
Jette Christensen, Hanne Moe Bjørnbet, Ferhat Güven, Cecilie Bjelland,                      
Hallvard Ingebrigtsen, Norvald Mo og Hilde Firmann Fjellså.  

 

ARBEIDERPARTIET MOT 2015 OG 2017 
Landsstyret vedtok i mars 2015 partiets strategi mot 2015 og 2017. Som en del av arbeidet 
vedtok sentralstyret i telefonmøte 10.06.2014 å sette ned et helseutvalg og et 
kunnskapsutvalgs som skulle utarbeide politiske dokumenter til behandling på partiets 
landsmøte i 2015. Utvalgene har jobbet intensivt, og gjennomført et utstrakt reise, møte og 
samrådsarbeid igjennom høsten 2014.  

 

Helseutvalget har bestått av:  
Torgeir Micaelsen – leder, Barbro Hætta – leder, Heidi Tessand, Siri Sandvik, Arvid Libak, 
Sigrid Øyen, Trond Blattmann, Birgit Skarstein, Are Helseth, Lars Ødegaard, Synnøve 
Konglevoll, Mette Nord og Ragnhild Kaski.  

Sekretærer: Kristine Nordenson Kallset, Ellen Rønning-Arnesen og Siri Holland. 

 

Kunnskapsutvalget har bestått av:  
Jette Christensen – leder, Hans-Christian Gabrielsen – leder, Jarle Aarbakke,                 
Anne Ragnhild Kjær Sti, Ivar Horneland Kristensen, Nina Sandberg, Jan Christian Vestre, 
Kristin Maurstad, Vegard Laukhammer, Anne Cathrine Berger, Jørn Eggum, Kari Melby og 
Mani Hussaini. 

Sekretærer: Mari Brenli, Synnøve Skaar, Jonas Spildrejordet og Kristine Nordenson Kallset. 

 

PARTIKONTORET 

Følgende personer var per 31.12.2014 knyttet til partikontoret: 

Politisk stab: 
Raymond Johansen – partisekretær, Odd Erik Stende – assisterende partisekretær,      
Adrian Nøttestad, Gro Axelsen, Finn Jota, Bjørn Tore Hansen, Kristine Nordenson Kallset, 
Marthe Scharning Lund, Svein Bjørn Aasnes, Imi Vegge, Øyvind Grøslie Wennesland, 
Shoaib Karin Naeem, Mari Aaby West, Mari Brenli, Odd-Inge Kvalheim, Snorre Wikstrøm, 
Eirik Aarek, Marte Ingul og Line Haugland. 

Følgende politisk rådgivere har permisjon fra partikontoret: Karin Yrvin og Pia Gulbrandsen. 

Administrativ stab: 
Hege Bogfjellmo – økonomileder og Aslak Berg – dataansvarlig. 
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Øvrige adm. ansatte: 
Trond Grøtting, Tone Merete Hemli, Lise Nyland, Liv Merete Svendsrud, Are Skinningsrud, 
Stig Morønning, Lena Larsson, Siv Elin Stormoen, Trude Steen, Roald Kvamme og  
Kamuran Filizer. 

Anders Schjønneberg Sæther – lærling. 

 

Følgende har sluttet i perioden: 
Signe Brudeset, Tor-Henrik Andersen, Håvard Fossbakken, Kathrine Raadim,                
Sindre Fossum Beyer, Roar Thun og Tarjei Skirbekk.  

 

FYLKESSEKRETÆRER: 

Ansatt av Arbeiderpartiet per 31.12.2014. 

Østfold:  Bjørn Eriksen 
Akershus:  Sigmund Valberg 
Hedmark:  Grethe Mikaelsen og Kamilla Thue 
Oppland:  Synnøve Brenden 
Buskerud:  Kristian Kirkerud 
Vestfold:  Hans Jan Øhre 
Telemark:  Odin Adelsten Bohmann 
Aust-Agder:  Per Åge Nilsen 
Vest-Agder:  Audun Øvrebø 
Rogaland:  Tore Nordtun 
Hordaland:  Anders Kambo Tangerås og Stig Morten Frøiland 
Sogn og Fjordane: Monica Oppedal 
Møre og Romsdal: Egil T. Ekhaugen 
Sør-Trøndelag: Tore Nordseth og Jan Thore Martinsen 
Nord-Trøndelag: Elisabeth Helmersen 
Nordland: Tore Arne Bell Ljunggren og John Trygve Tollefsen 
Troms:   Maria Hevzy 
Finnmark:  John Erik Pedersen 
 

Tove Mette Bjørkmo (Nordland) har permisjon fra 15.10.2011 mens hun er Fylkesråd for 
samferdsel i Nordland fylkeskommune. 

Heidi Bordier (Telemark) har studiepermisjon. 

Masud Gharahkhani (Buskerud) har permisjon fra 15.11.2011 mens han er gruppeleder i 
Drammen bystyre. 

Tor Erik Nyberg (Vestfold) har ett års permisjon fra 01.11.2014. 

Følgende fylkessekretærer har sluttet i perioden: 
Stian Nyhus (Hordaland), Aina Borch (Finnmark), Ole-Johan Dyste (Oppland),                    
Siri Marthinsen (Østfold), Ragnar Prestvik (Nord-Trøndelag), Inger Johanne Seim 
(Hordaland), Ståle Grøtte (Akershus) og Cecilie Lekang (Nordland). 
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ÅRSMØTER I FYLKESPARTIENE 2013 OG 2014   

Fylke: 2013 2014: 

Østfold Raymond Johansen  Helga Pedersen 
Akershus Jens Stoltenberg Hadia Tajik 
Oslo       Jonas Gahr Støre 
Hedmark Raymond Johansen Helga Pedersen 
Oppland Helga Pedersen Anniken Huitfeldt 
Buskerud Hadia Tajik 
Vestfold Hadia Tajik Torgeir Micaelsen 
Telemark      Raymond Johansen 
Aust-Agder Helga Pedersen Rigmor Aasrud 
Vest-Agder      Dag Terje Andersen 
Rogaland Jonas Gahr Støre Trond Giske 
Hordaland Espen Barth Eide  Jens Stoltenberg 
Sogn og Fjordane Rigmor Aasrud   Else-May Botten 
Møre og Romsdal Grete Faremo   Raymond Johansen 
Sør-Trøndelag Sigbjørn Johnsen  Jens Stoltenberg 
Nord-Trøndelag      Anniken Huitfeldt 
Nordland Trond Giske 
Troms Martin Kolberg   Helga Pedersen 
Finnmark Anniken Huitfeldt  Jonas Gahr Støre 
 

PARTIETS REPRESENTASJON I STYRER OG KOMITEER M.M.  

PER 31.12.2014 
Stortingsgruppas styre:    Raymond Johansen 
       Odd Erik Stende 
AOF i Norges styre:     Odd Erik Stende, styremedlem 
       Gro Axelsen, varamedlem 
AOFs kontrollkomitè:     Hege Bogfjellmo 
AOFs valgkomitè:     Finn Jota 
Arbeiderbevegelsens Arkiv og biblioteks styre: Odd Erik Stende, styremedlem 
       Hege Bogfjellmo, varamedlem 
Arbeiderbevegelsens Arbeidsgiverforenings styre: Odd Erik Stende, fast møtende 

varamedlem 
Partilovnemnda: Aasmund Kristoffersen, Tingvoll,        

Møre og Romsdal 
Rachel Grepp-prisens styre: Knut Storberget – leder,                     

Anne Marit Bjørnflaten og                      
Ina Alvilde Rangønes Libakk  

       Line Haugland, partikontoret – sekretær 
       Kjell Erik Øie, vararepresentant 
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SEKRETÆRKONFERANSER  

Fylkessekretærene har i denne perioden blitt invitert til landsstyremøtene. I den forbindelse 
har de stort sett blitt innkalt til en sekretærsamling før landsstyret. 

 

12. februar 2013 på partikontoret: 
Temaer som ble tatt opp: 

 Organisering av partikontoret i valgkampen v/Marthe Scharning Lund. Notat tidligere 
utsendt 

 Ideutveksling – valgkampplaner 

 Diskusjoner i grupper. Alle hadde med seg den operative valgkampplanen for sitt 
fylke. Basert på dette utvekslet vi ideer og erfaringer på hva som fungerer. 
Oppsummering i plenum.  

 Medieopplegg for landsmøtet v/Pia Gulbrandsen.  

 Kompetanseheving v/Odd Erik Stende og Roald Kvamme 

18. juni 2013 på partikontoret: 
Temaer: 

 Raymond Johansen innledet om valgkampen med etterfølgende samtale. 

 Med bakgrunn i bl.a. vårkampanjen diskuterte vi følgende: Mediehåndtering, bruk av 
verktøy og arrangementer.  

30. oktober - 1. november 2013 planleggingskonferanse på MS Color Fantasy: 
Temaer som ble tatt opp: 

 Den politiske situasjonen v/Jens Stoltenberg 

 Hvilken lærdom kan vi ta med oss videre fra valget i 2013 v/Raymond Johansen, 
Synnøve Brenden og Audun Øvrebø  

 Oppdrag 2015/2017 v/Raymond Johansen 

 Hovedlinjene i tidshjulet 2014-2015 

16. januar 2014 felles sekretærkonferanse/studieledersamlin, Gardermoen: 
Temaer: 

 Lokalpolitikk mot kommunevalget v/nestleder Helga Pedersen. 

 Arbeiderpartiet et åpent og nysgjerrig parti – programdebatt 2014! 

11. februar 2014 felles sekretærkonferanse mellom LO og Arbeiderpartiets sekretærer 
i fylkene, Oslo: 
Temaer som ble tatt opp: 

 Strategi mot den fagligpolitiske valgkampen i 2015 og 2017 v/ Raymond Johansen. 

 Hva vet vi - analysegrunnlaget v/Kristine Nordenson Kallset 

 Kommentar v/Øivind T. Hansen.  

 Sammen for et mer sosialdemokratisk samfunn. Hvor skal vi? v/Siri Martinsen.  

 Grupper på ulike tema. 

Gruppearbeid: 
- Hvordan etablere og drive samarbeidskomiteer lokalt? 
- Hvordan involvere i program og nominasjonsarbeid? 
- Hvordan nå ut til den enkelte arbeidstaker? 
- Hvordan synliggjøre det fagligpolitisk samarbeidet?  
- Hvordan styrke kontakten mellom LO/forbunda og partiet lokalt?  

Panelsamtale med gruppelederne v/Odd Erik Stende. 
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23. september 2014 på partikontoret: 

Temaer: 

 Bokprosjekt om partiets rolle i forbindelse med 22 juli v/ Raymond Johansen 

 Landsmøtet 2015 v/Gro Axelsen og Kristine N. Kallset 

 Nye hjemmesider for fylkespartiene v/ Bjørn Tore Hansen 

 Status gjenreisningsprosjekt Utøya v/Jørgen Frydnes 

 Nytt reiseregningssystem v/Stig Morønning 

 

ORGANISASJONS- OG KAMPANJEARBEIDET 

SKOLERING 2013 OG 2014 
Arbeiderpartiet vil være er en lærende organisasjon. Det vil si at vi vil gi medlemmer, 
tillitsvalgte og folkevalgte politisk og organisatorisk mulighet for kunnskap og læring gjennom 
både formelle og uformelle læringsarenaer. 

Skolering og kompetanseutvikling er et viktig strategisk verktøy for å nå politiske mål. 
Gjennom skolering setter vi medlemmer i stand til å ta på seg lederoppgaver, folkevalgte 
verv og å bli ambassadører for partiet. Vår skolering skal også gi medlemmer en plattform for 
å ha politisk innflytelse gjennom deltakelse i utformingen av vår politikk, både lokalt og 
sentralt. 

Over 10.000 av våre medlemmer deltar årlig på ulike skoleringsaktiviteter. Prioriterte 
oppgaver i perioden har vært valgkampskolering, kandidatskolering, programdebatt, og 
lederskolering. Det har også vært et spesielt fokus på å tilby og skolere nye medlemmer.  

Og vi har også i perioden utviklet flere skoleringsfilmer på ulike politiske temaer. 

 

Organisasjons- og kampanjeutvikling 
Det har i hele landsmøteperioden vært arbeidet med organisasjons- og kampanjeutvikling, 
og vært gjennomført følgende kampanjeperioder:  

- Vår 2013: Vårkampanje – ”Vi tar Norge videre” 
- Høst 2013: Valgkamp 
- Vår 2014: ”Hva er viktig for deg”-kampanje i forbindelse med lokale 

programprosesser og nasjonale politikkutviklingsprosjekt.  
- Høst 2014: ”Hva er viktig for deg”-kampanje. Høstintensiv oktober og november.  

 

Organisasjons- og kampanjeutvalget 
Sentralstyret nedsatte høsten 2013 et organisasjons- og kampanjeutvalg som skulle foreslå 
konkrete organisatoriske tiltak som vil styrke Arbeiderpartiet som kampanjeorganisasjon fram 
mot kommunevalget i 2015 i kommunepartier, fylkespartier og sentralt. 

Utvalgets mandat slo fast at utvalget spesielt skulle vurdere det kampanjerelelaterte 
skoleringsarbeidet, hvordan vi kan arbeide bedre med direkte velgerkontakt, tiltak for et 
bedre kampanjesamarbeid med fagbevegelsen, og innhente ideer fra valgkamper i andre 
land, og vurdere hvordan disse kan tilpasses norske forhold. 

 
Utvalget har bestått av: 

Trond Giske, sentralstyret – leder, Jon Ivar Nygård, Østfold, Rune Olsø, Sør-Trøndelag, 
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Snorre Wikstrøm, Oslo, Ida Maria Pinnerød, Nordland, Hans Christian Gabrielsen, LO, 
Buskerud, Marianne Sivertsen Næss, Finnmark, Kjersti Stenseng, Oppland,              
Marianne Wilhelmsen / Ragnhild Kaski, AUF, Siri G. Staalesen, Oslo, Anders K. Tangerås, 
Hordaland og Bjørn Engen, Nord-Trøndelag. 
 

Rådgiver ved partikontoret Adrian Nøttestad har vært sekretærer for utvalget.  

Utvalget har blant annet arbeidet med mandatet gjennom oppfølging og gjennomføring av 
skoleringer i Pilotkommuneprosjektet, og gjennom utarbeidelsen av en egen Dreiebok for 
planlegging og gjennomføring av valgkamp. Dreieboka er et verktøy for å bidra til at 
Arbeiderpartiets kommune- og fylkesparti skal gjennomføre strategisk og langsiktig 
planlegging, og mer målrettet og effektiv gjennomføring av sine valgkamper. Dreieboka vil 
oppdateres etter hvert valg, basert på erfaringer i bruk av denne.  

Pilotkommuneprosjektet 
Sentralstyret vedtok i mars 2014 et langsiktig organisasjons- og kampanjeprosjekt, som frem 
mot 2017 skal styrke organisasjonen og kampanjekompetansen i alle ledd, hvor en viktig del 
av dette arbeidet, og en del av forberedelsene til kommunevalget i 2015, skulle være å legge 
ned ekstra tid og ressurser på utvalgte pilotkommuner i hvert fylke. Gjennom 2013 ble det i 
regi av Organisasjons- og Kampanjeutvalget gjennomført fire nasjonale samlinger og to 
runder med regionale samlinger for pilotkommunene, hvor det ble arbeidet med strategisk 
planleggingen av valgkampen i kommunene, erfaringsutveksling og kompetanseheving. Et 
direkte resultat av prosjektet er at deltakerne tidligere enn før har ferdige valgkampplaner, 
med et større strategisk grunnlag for gjennomføring av disse.  

Pilotkommunene har også fått særskilt oppfølging fra partikontoret og stortingsgruppa, 
gjennom direkte oppfølging, og delprosjekter med de ulike kommunepartiene.  

Pilotkommuneprosjektet videreføres i 2015, med fokus på skolering, planlegging og 
profilbygging for toppkandidatene i pilotkommunene.  

 

Medlemsundersøkelser 
I løpet av perioden er det gjennomført 3 undersøkelser. Den første undersøkelsen ble 
gjennomført i mai 2013 hvor alle medlemmer fikk mulighet til å ytre mening om slagordet for 
valgkampen. Vi mottok 3193 tilbakemeldinger. Etter valget ba vi om å få en evaluering av 
valgkampen. Denne undersøkelsen ble sendt til medlemmer, tillitsvalgte og frivillige. Totalt 
2600 ga tilbakemeldinger. I desember gjennomførte vi en undersøkelse til alle nye 
medlemmer som hadde meldt seg inn i løpet av høsten 2014. I januar 2015 ble det 
gjennomført en omfattende undersøkelse rettet mot medlemmer, tillits- og folkevalgte. 

 

Medlemsutvikling 
Arbeiderpartiet hadde pr 31.12.2013 52 661 betalende medlemmer. Det er en liten 
tilbakegang på 97 personer fra tidligere år. I 2014 har partiet opplevd en massiv innmelding i 
Arbeiderparti og hatt markant framgang i medlemstall. Ved årsskifte i 2014 hadde 
Arbeiderpartiet 56.024 betalende medlemmer. Det er en framgang på 3.363 medlemmer. 
Arbeiderpartiet hadde meget stort tilsig av nyinnmelding fra høsten 2014. Det er innført nye 
ordninger elektronisk som varsler tillitsvalgte når nye medlemmer kommer inn. Det nye 
verktøyet gjør det enklere for tillitsvalgte å ta kontakt med nye medlemmer.    

Arbeiderpartiet hadde per 31.12.2013 52.661 medlemmer. Det er en liten tilbakegang på 97 
personer fra tidligere år. 
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KOMMUNIKASJONSARBEIDET 

Hovedmålet med kommunikasjonsarbeidet er å formidle vår politikk. Vi jobber kontinuerlig 
med å finne gode rutiner og metoder for koordinering av kommunikasjons – og 
pressearbeidet mellom partikontor, fylkeskontor og stortingsgruppen.  

Etter at vi kom i opposisjon etter Stortingsvalget 2013 er det viktig å få fram vårt politisk 
alternativ til Høyre/Frp-regjeringen og vår retning for samfunnet på best mulig måte.  

Vi har i flere år hatt et prinsipp om at vår digitale tilstedeværelse og kommunikasjon ikke skal 
fungere i et vakuum med få personer som bryr seg. Det har vært viktig å integrere nett og 
sosiale medier i alles arbeid, og alle prosjekter. Hver enkelt i partiorganisasjonen har et 
ansvar for å tenke digitalt i sin hverdag. Dette gjør at mange nå prioriterer sosiale medier 
som del av den daglige kontakten med folk, i tillegg til tradisjonelle medier. På den måten blir 
kommunikasjonen mer effektiv og får bredere nedslagsfelt.  

 

Sosiale medier 
Det har vært en positiv utvikling når det gjelder antall medlemmer og sympatisører til partiet, 
og stadig flere av disse ønsker også å bidra i sosiale medier og deltar aktivt på nett. Etter at 
vi tapte regjeringsmakten i fjor, og dermed også har et redusert apparat, er vi avhengig av at 
enda flere medlemmer og sympatisører deltar digitalt aktivt i tiden fremover.  

Arbeiderpartiet har satset mye på å være i front på sosiale medier, og har lagt ned mye 
arbeid i både Facebook, Twitter og Instagram. Vi forsøker stadig å teste ut nye måter å 
formidle Arbeiderpartiets politikk, og vil fortsette å engasjere velgere, skolere og mobilisere 
frivillige og medlemmer gjennom toveiskommunikasjons i sosiale medier frem mot 
kommunevalget i 2015.  

Etter valget i 2013 ble Arbeiderpartiet kåret til valgkampvinner av Kampanje blant annet med 
begrunnelse i at vi hadde lykkes både med tradisjonelle virkemidler og på nye digitale flater 
som sosiale medier.  

Vår nye partileder har i likhet med sin forgjenger en sterk digital stemme, og er et godt 
forbilde for resten av partiorganisasjonen når det gjelder viktigheten av å bruke sosiale 
medier som en del av det daglige kommunikasjonsarbeidet.  

Filmer 
Vi har også i denne perioden brukt mye ressurser på å produsere ulike filmer. I perioden ble 
disse filmene laget: «Likestillingslandet Norge», til 8. mars 2013, «Vi tar Norge videre», til 
landsmøtet 2013, «Kvinner på Topp», for å få flere kvinner til å si ja til å stå på listene, 
«Framtidas lokalsamfunn», om de viktigste temaene i forbindelse med 
kommunevalgkampen, til det ekstraordinære landsmøtet. Til sammen har disse filmene om 
lag 20.000 visninger, og vi har dermed nådd bredt ut med våre budskap. Til det 
ekstraordinære landsmøtet ble det også produsert en film med en hilsen til vår avtroppende 
leder Jens Stoltenberg, som er sett 14.000 ganger.  

I forbindelse med valgkampen ble det produsert en rekke korte og litt lengre filmer. Disse ble 
laget både i forbindelse med kampanjer, som for eksempel om husbesøk, og i forbindelse 
med ulike lanseringer av ny politikk. Vår kampanjefilm var «Taxi Stoltenberg», hvor Jens 
Stoltenberg gikk «undercover» som taxisjåfør. Denne filmen vakte mye oppmerksomhet 
både nasjonalt og internasjonalt, og ble mye omtalt i alle medier. Den norske versjonen er 
sett over 1, 6 millioner ganger på YouTube, mens dens engelske versjonen har over 116.000 
visninger.    

De siste årene har vi sett positive resultater fra publisering av sitatbilder, infografikk og 
spredning av våre videoer.  
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Hjemmesider 
I 2013 lanserte vi en helt ny Arbeiderpartiet.no. Siden fikk nytt design, og ny struktur med 
mer fokus på hovedsakene våre. I 2013 fikk Arbeiderpartiet Farmandprisen i bronse for 
Beste nettsted (åpen klasse). Desember 2014 har alle fylkes- og kommunepartier også fått 
nye nettsider. Hovedprinsippene bak de nye sidene er at de skal være enklere å bruke for 
både for velgerne og for de som administrerer sidene. De er universelt utformet, og har 
responsivt design som automatisk tilpasser innholdet til skjermflaten de vises på. 

Vi har fokusert på organisasjonsdelen ved å bygge ut nettsamfunnet mittArbeiderparti. Vi 
jobber også med en opplegging av Faktabasen for å forenkle og styrke bruken av dette 
verktøyet mot neste valg. Vårt husbesøksverktøy og frivillighetsverktøy har vært nyttig 
redskap i valgkampen, og vil bli videreutviklet. Smart organisering av frivillige på internett vil 
være en viktig prioritering for oss frem mot kommunevalget i 2015.  

Internkommunikasjon 
Internkommunikasjon har vært viktig for partiet gjennom perioden. Vi fokuserer på egne 
forslag og våre hovedsaker klima, helse og kunnskap. Vi bruker også mye ressurser på å 
promotere politikkutvikling.  

God og rask kommunikasjon til organisasjonen vår er også viktig for å reagere kommunisere 
rundt ny politikk fra Høyre/Frp-regjeringen. Partiet har utviklet en effektiv infrastruktur og 
gode rutiner for kommunikasjonsflyt som inkluderer bruk av SMS, telefonkonferanser og 
nyhetsbrev sammen med sosiale meder, hjemmesiden og eksterne kommunikasjonskanaler. 
Sammen bidrar disse verktøyene til at partiet har en helhetlig og gjenkjennelig 
kommunikasjon i alle kanaler, som igjen styrker lagfølelsen i partiet.  

Medlemskontakt 
Medlemsbladet Sammen kom ut med fire utgaver i 2013, med et opplag på ca 55 000. Det 
ble lagt ned etter utgaven i november 2013, med ønske om å kommunisere med 
medlemmene våre på andre måter. 

 

VALGKAMP STORTINGSVALGET 2013 

Arbeiderpartiets hovedmål ved dette valget var å vinne fortsatt flertall for en regjering med 
Arbeiderpartiet, SV og Senterpartiet. Vi nådde ikke dette målet. Valgresultatet viste at de tre 
partiene fikk 72 stortingsmandater, mot 86 i forrige periode.  

Likevel ble Arbeiderpartiets kampanje kåret til den beste blant partiene denne valgkampen 
av bladet Kampanje. Begrunnelsen var at vi hadde det tydeligste budskapet, den beste 
tradisjonelle valgkampen, vi var best på nett, og vi hadde den aller beste kapteinen.  

Dette resulterte i at vi i løpet av den intensive valgkampen økte oppslutningen med om lag 3 
prosentpoeng, mens Høyre gikk tilbake 4 prosentpoeng.  

Men det var altså ikke nok. Selv om vi vant valgkampen, mistet vi likevel makten. Ved 
inngangen til valgkampen lå vi for langt etter til at det lykkes å innhente det forspranget våre 
motstandere hadde.  

I hele perioden fra mars 2012 og frem til valget hadde vi lavere gjennomsnittsmålinger enn 
det resultatet vi oppnådde ved valget. I store deler av perioden fra sommeren 2012 til 
sommeren 2013 hadde Frp og Høyre flertall alene.  

Årsakene til dette synes å være flere:  

 Velgerne mente at Norge gikk i riktig retning, men at det var på tide med en fornyelse 
etter åtte år med flertallsregjering.  
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 Vi hadde mange gode resultater, med rekordhøy sysselsetting, og lav ledighet. 
Elevene lærer mer i skolen, vi har bygget velferden videre ut og gjennomført en 
historisk samferdselssatsing. Likevel hadde våre motstandere større sakstillit enn oss 
på sentrale områder.  

 Flertallet av velgerne mente at Norge gikk i riktig retning og at vi styrte landet godt. 
Likevel var de usikre på om vi var handlingsorienterte nok.  

 Ved valget i 2013 bestemte velgerne seg tidligere enn ved foregående valg. Vi maktet 

ikke å vinne tilbake tilstrekkelig mange velgere som allerede hadde bestemt seg for å 

bytte parti, og tapte derfor flertallet selv om vi mobiliserte godt mot slutten av 

kampanjen.  

Hovedbudskapet vårt var at valget var et retningsvalg for Norge. At valget stod mellom en 
Arbeiderparti-ledet regjering og en H/Frp-regjering. Et valg mellom velferd eller skattekutt, 
mellom fellesskap eller privatisering. Og at vi ville ha et samfunn for alle – ikke bare for 
de få.  

Vi lyktes imidlertid med å få tilstrekkelig mange velgere til å se på dette som et 
retningsvalg for Norge. 

 

Resultatet og mandatene 
874 769 velgere stemte på Arbeiderpartiet ved stortingsvalget 9. September 2013. Dette 
utgjorde 30,8 %, og ga oss 55 mandater i Stortinget. 

Ved dette valget var Arbeiderpartiet størst i 13 fylker, mens Høyre var størst i 6. Dette var 
fylkene Akershus, Vestfold, Vest-Agder, Rogaland, Hordaland og Møre- og Romsdal. Vårt 
sterkeste fylke var Hedmark, med 43,2 % oppslutning, mens vårt svakeste fylke var 
Rogaland, der vi oppnådde 22, 6% av stemmene. Finnmark hadde den største 
tilbakegangen da vi gikk tilbake med 5,7 prosentpoeng. Sogn og Fjordane hadde minst 
tilbakegang, og gikk tilbake med 1,5 %. Valgdeltakelsen ble den høyeste siden 1997, og 
endte på 78,2 %.  
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Om vi ser på de som stemte på oss i 2009, var situasjonen gjennom hele perioden at lå an til 
å miste velgere til to omtrent like store grupper: Til sofaen (vet ikke-gruppen) og til Høyre. 
Det endelige resultatet viste også at det var hit vi mistet fleste velgere. 8,6 % av våre velgere 
fra 2009 stemte ved dette valget på Høyre, og 8,7 % stemte ikke.  

I Sametingsvalget fikk Arbeiderpartiet en oppslutning på 20,8 %. Dette var en tilbakegang på 
6 prosentpoeng fra 2009 og førte til at vi gikk ut av posisjon i Sametinget. Arbeiderpartiet ble 
nest største parti ved Sametingsvalget bak NRS som fikk en oppslutning på 23,9 %. 

Kampanjen 

 

Kampanjen ble lagt opp gjennom fire faser og budskapsperioder fra våren 2012 og frem til 
valget høsten 2013. Den første perioden fokuserte på viktigheten av en trygg økonomisk 
styring av landet. Den andre perioden handlet om resultatene vi hadde oppnådd i regjering. I 
den tredje perioden presenterte vi politikken vår for de neste fire årene, før vi gikk inn i den 
siste fasen som var den intensive valgkampen om retningen for Norge.  

Arbeiderpartiet gjennomførte den mest omfattende grasrotkampanjen noen sinne med 
440.381 husbesøk, 2 millioner løpesedler, 1.097.697 roser ble delt ut og vi hadde mer enn 1 
million direkte velgermøter. Gjennom den intensive valgkampen ble det gjennomført mer enn 
425 reiser over hele landet fra partiledelsen og statsrådene.  

Vi hadde også en svært omfattende digital kampanje hvor vi brukte nettet og sosiale medier 
til å engasjere velgere. På de fleste målbare digitale områdene har Arbeiderpartiet svært 
gode resultater i løpet av valgkampen 2013. På Facebook nådde vi svært mange og Jens 
Stoltenbergs mest likte oppdatering hadde 14 382 liker. I løpet av den siste uken før 
valgdagen nådde Jens Stoltenberg alene over én million velgere på Facebook, og 
Arbeiderpartiet nådde 457 000. Vi nådde også mange velgere gjennom andre sosiale medier 
som Twitter og Instagram, i tillegg til våre egne hjemmesider.  

Kampanjenfilmen «Taxi-Stoltenberg» fikk enorm oppmerksomhet ved lansering, og har 
nærmere 2 millioner visninger på Youtube. I tillegg ble filmen vist for 1 million kinogjengere 
og vist i de store nyhetssendingene på NRK og TV2. Kampanjesiden www.taxistoltenberg.no 
fikk totalt 10 000 unike besøkende.   
 
Også i denne valgkampen hadde vi et utstrakt samarbeid med fagbevegelsen – strategien 
for dette arbeidet ble lagt i Samarbeidskomiteen. Det ble lagt frem en felles fagligpolitisk 
plattform mellom LO og Arbeiderpartiet som la grunnlag for den fagligpolitiske valgkampen. 
LO, og flere forbund, gjennomførte også egen kampanjer for å få medlemmene til å bruke 
stemmeretten.   
 
Etter valget gjennomførte vi en grundig evaluering av valgkampen, med debatter i 
landsstyret, sentralstyret og i fylkene. Konklusjonene herfra var en viktig del av grunnlaget for 
utviklingen av vår strategi mot 2017, som ble vedtatt av landsstyret i mars 2014.  

http://www.taxistoltenberg.no/
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SAMARBEIDSKOMITEEN MELLOM LO OG ARBEIDERPARTIET 

Samarbeidskomiteen hadde pr. 31.12.2014 følgende sammensetting: 

LO: Gerd Kristiansen, Hans-Christian Gabrielsen, Tor-Arne Solbakken,  

Peggy Hessen Følsvik, Arve Bakke, Mette Nord, Tone Rønoldtangen, Trine Lise Sundnes og 
Stein Reegård. 

Arbeiderpartiet: Jonas Gahr Støre, Helga Pedersen, Raymond Johansen og Finn Jota. 

Møtene som avholdes annenhver mandag, blir brukt til gjensidig informasjon om det 
fagligpolitiske arbeidet. 

 

Av saker som har blitt behandlet i perioden er: 
1. mai 

Fagligpolitisk valgkamp 

Samordningsregler offentlige tjenestepensjoner og ny folketrygd 

Helsepolitisk plattform 

Produktivitetskommisjonen 

Statsbudsjett 

Arbeidet mot sosial dumping 

Revitalisering av det fagligpolitiske arbeidet 

Privatisering av skolen 

 

1. MAI 
1. mai 2013 
Norsk Folkehjelps innsamlingsaksjon gikk til: «Folk forandrer verden». Rettet mot demokrati 
og organisasjonsrett for det sivile samfunnet. 

Årets slagord: VI TAR NORGE VIDERE 

 

1. mai 2014 
Norsk Folkehjelps innsamlingsaksjon gikk til: «Folk forandrer verden». Demokrati og 
organisasjonsfrihet.  Søkelyset rettes spesielt mot Sør-Afrika, Syria og Sør Sudan. 
For å hedre Nelson Mandela ble 1. mai-merket preget med han ansikt og fangenummer. 

Årets slagord: FRIHET I FELLESSKAP 

 

FAGLIGPOLITISK ARBEID 

Revitalisering av det fagligpolitisk arbeidet har stått sentralt i perioden. En viktig del av dette 
er å stimulere til at det etableres lokale samarbeidskomiteer i alle fylker – og 
kommuner/regioner.  
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Det er også satt fokus på fagligpolitisk skolering. I november 2014 startet det første» 
Sammen akademiet» for unge i partiet og fagbevegelsen. På det første kullet var det 30 
deltakere fra hele landet. 

 

Målgruppe: 
Unge talent mellom 25-35 år som er medlem av LO og Arbeiderpartiet 

Deltakere fra hele landet, kjønnsbalanse skal ivaretas 

Deltakere som ønsker å være en "Flaggbærer" for fremtidens fagligpolitisk samarbeid 
mellom LO og Arbeiderparti, samt bidra til dette gjennom engasjement.  

I tillegg har AOF, på oppdrag av Samarbeidskomiteen, fått i oppdrag gå igjennom 
oppleggene for den fagligpolitiske skoleringen. 

Det store FAFO prosjektet NordMod ble presentert på SAMAKs Arbeiderkongress på 
Sørmarka i november 2014. Arbeiderpartiet har bidratt både økonomisk og med andre 
ressurser til arbeidet. 

Sluttrapporten gir en status over situasjonen i Norden pr nå, men presenterte også trusler og 
muligheter framover til 2030 – og utfordret arbeiderbevegelsen på hva vi må gjøre. 

 

Den 10. februar arrangerte Samarbeidskomiteen en fagligpolitisk konferanse i Oslo. 
Temaer på konferansen: 

Betydningen av det fagligpolitiske samarbeid, sentralt og lokalt, fram mot valgene i 2015 og 
2017 v/Jens Stoltenberg og Gerd Kristiansen. 

Erfaringene med et høyrestyrt Sverige i 8 år og fagbevegelsens utfordringer foran valget 

Den 14. september v/nestleder i svensk LO, Tobias Baudin. 

 

TJENESTEPENSJON: TARIFFSAK, SAMFUNNSSAK og LIKELØNNSSAK 
Debattleder og utspørrer Annikken Huitfeldt 

 

Innledninger 

* LO-perspektiv på pensjonsområdet: 

    LO s nestleder Tor-Arne Solbakken  

    HK-leder Trine Lise Sundnes 

* Arbeiderpartiets arbeid med pensjon: 

    Dag Terje Andersen, fraksjonsleder Stortingets arbeidskomite 

 

Fagligpolitisk valgkamp 

Fagbevegelsen var også i denne valgkampen vår aller viktigste alliansepartner. 

 

Hovedansvaret for det strategiske og politiske arbeidet lå i samarbeidskomiteen. 
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Samarbeidskomiteen satte blant annet ned en arbeidsgruppe, ledet av Helga Pedersen, for å 
utforme den fagligpolitiske plattformen for 2014-2017.  

Regjeringens fagligpolitiske regnskap ble presentert av Jens Stoltenberg på LOs kongress i 
mai. 

14. august presenterte partilederen og LO-lederen den fagligpolitiske plattformen for 
perioden 2014-2017 på Ringnes Bryggeri. Programmet inneholder 10 konkrete tiltak for et 
godt og trygt arbeidsliv.  

LO tok hovedansvaret, sammen med partikontorene, for planlegging og gjennomføring av 
bedriftsbesøk. Hele den nye LO ledelsen reiste rundt i landet i den intensive valgkampen. I 
tillegg var flere forbund aktive.  

Hovedbildet er at det ble gjennomført mange besøk, men at kvaliteten varierer.  

 

INTERNASJONALT ARBEID 

NORDISK SAMARBEID 
Arbeiderpartiet har i perioden hatt et nært samarbeid med de nordiske partiene og de faglige 
landsorganisasjonene gjennom Arbeiderbevegelsens nordiske samarbeidskomité (SAMAK). 

Arbeiderpartiet har gjennom perioden deltatt i en rekke SAMAK fora, inkludert SAMAKs 
ledergruppe og parti- og LO-sekretærgruppa. 

Andre grupper: 

DELTAKERE PÅ S-AKADEMIET 
SAMAK har siden 2006 gjennomført et årlig program for ledere og framtidige ledere i 
arbeiderbevegelsen. Fra Arbeiderpartiet deltok følgende: 

2013: Fredric Bjørdal og Anders Kambo Tangerås. 
2014: Jan Tore Martinsen og Ragnhild Kaski. 
 

ÅRSMØTER I SAMAK 
SAMAK avholdt i tiden 28. januar 2013 sitt årsmøte i Folkets Hus Helsingfors, Finland.  

Den 29. januar ble det i tilknytning til årsmøte avholdt en Østensjøkonferanse. 

Fra Arbeiderpartiet deltok: Jens Stoltenberg, Raymond Johansen, Rigmor Aasrud,  

Eskil Pedersen, Finn Jota, Signe Brudeset, Solveig Torsvik og Sindre Fossum Beyer. 

Hovedtema på årsmøtet var presentasjon av FAFO-prosjektet om den Nordiske modellen, 
med etterfølgende gruppearbeid og paneldiskusjon. 

Østensjøkonferansen startet med at Utenriksminister Erkki Tumioja innledet over temaet: 
Utvikling og Samarbeid. 

Deretter diskuterte konferansen i grupper følgende tema: 

 Arbeid, utdanning, ungdomsledighet. 

 Fagligpolitisk samarbeid  

 

SAMAK avholdt i tiden 27.-28. januar 2014 sitt årsmøte i København, Danmark. 
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Fra Arbeiderpartiet deltok: Jens Stoltenberg, Helga Pedersen, Raymond Johansen,  

Solveig Torsvik, Finn Jota og Mari Aaby West. 

Tema: FAFO sammen med Søren Kaj Andersen presenterte den første temarapporten fra 
NordMod prosjektet: «Avtalemodellens framtid». 

Raymond Johansen innledet om den politiske prosessen for NordMod og utfordringene for 
den Nordiske modellen. 

Årsmøtet hadde i tillegg to paneldiskusjoner. En med lederne i LO og den andre med 
partilederne.  

 

ARBEIDERKONGRESS 
SAMAK 24. Nordiske Arbeiderkongress ble avholdt på Sørmarka 11.-12.11.14.  

Hovedtema på Arbeiderkongressen ble FAFOs presentasjon av sluttrapporten for SAMAKs 
store NordMod prosjekt om den Nordiske modellen. Det er produsert 15 delrapporter i tillegg 
til sluttrapporten  

Sluttrapporten ga en status over situasjonen i Norden pr nå, men den presenterte også 
trusler og muligheter framover til 2030. 

 

Arbeiderkongressen vedtok også en politisk erklæring (Sørmarka-erklæringen.» Vi bygger 
Norden»), som både er et svar på forskernes utfordringer og et startskudd for videre debatt i 
den nordiske arbeiderbevegelsen. 

Kongressen hadde i tillegg politiske innledninger ved partileder Jonas Gahr Støre, 
statsminister Helle Thorning-Schmidt, statsminister Stefan Løfven. 

PES president Sergei Stanishev, partileder og finansminister i Finland Antti Rinnen, leder av 
Samfylkingin på Island Arni Pall Arnason. Generalsekretær i Foundation for European 
Progressive Studies (FEPS) Ernst Setter. LO leder Gerd Kristiansen. 

SSU leder Ellinor Eriksson og AUF leder Mani Hussani snakket om Norden, Europa og 
globalt.  
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KVINNENETTVERKETS ARBEID 

Kvinnenettverkets styringsgruppe skal arbeide for å oppfylle formålet med Kvinnenettverket:  

 Være en pådriver for å sette kvinnepolitiske saker på dagsorden i Arbeiderpartiet som 
helhet og i den offentlige debatten.  

 Rekruttere, skolere og motivere alle kvinner i partiet til politisk arbeid, og særlig til 
lederposisjoner.  

Styringsgruppa sentralt skal også ivareta forpliktelsene og ansvaret Arbeiderpartiet har 
overfor PES, SKN og følge opp «Kvinner Kan» - kursene internasjonalt. 

I tillegg til den sentrale styringsgruppa for kvinnenettverket har alle fylkes fylkesledere i 
kvinnenettverket. I 2013 og i 2014 ble det hvert år avholdt to ledermøter for fylkeslederne i 
kvinnenettverket.  Kvinnenettverket har sin aktivitet og jobber i fylkene, kommunepartiene og 
lokallagene.   

Det er utarbeidet et likestillingspolitisk handlingsplan i Arbeiderpartiet som har vært 
behandlet i sentralstyret. Kvinnenettverket er aktive i arrangering av både nasjonale og 
lokale 8. mars-markeringer, og i 2014 var det ekstraordinært oppmøte blant annet i Oslo, i 
protest mot H/Frp-regjeringens forslag til reservasjonsrett for leger mot å henvise til abort. 
Kvinnenettverket samarbeider også med Norsk Folkehjelp om å arrangere Women Can Do It 
– kurs. Vi har mange dyktige kurstrenere som trener kvinner i politikk og demokratisk 
deltakelse over hele verden, og det arrangeres årlige samlinger for kurstrenerne.  

I 2014 har kvinnenettverket også vært delaktig i arrangering av Fernanda Nissen-seminar, 
samt utdeling av Rachel Grepp-prisen for første gang. Begge deler er arrangementer som 
har likestilling i fokus. 

Fra 1.1.2013 trakk Lise Christoffersen sitt lederskap i SI WOMEN, da Arbeiderpartiet valgte å 
endre samarbeidet med Sosialistinternasjonalen.  

Fra januar 2014 har Kjersti Stenseng vært leder av SKN (Sosialdemokratiske Kvinner i 
Norden). 

 

SAMEPOLITISK ARBEID 

Det har i perioden vært avholdt 6 møter i Samepolitisk råd, 1 telefonmøte og 3 fellesmøter 
med Sametingsgruppa. I tillegg har det vært avholdt en skoleringssamling for kandidatene til 
sametingsvalget, og 4 telefonmøter i valgkamputvalget.  

 

Arbeiderpartiets 8. ordinære Samepolitiske konferanse ble avholdt på Rica Hotel 
Bodø, 27. – 28. oktober 2012.  
Her ble det samepolitiske programmet for valgperioden 2013 – 2017 vedtatt.  Det ble 
behandlet 27 innkomne forslag til programmet, 5 innkomne politiske forslag og 3 innkomne 
organisatoriske forslag til konferansen.  

Samepolitisk råd vedtok at nominasjon av president- og visepresidentkandidat til 
Sametingsvalget 2013 ble trukket ut av programmet på den samepolitiske konferansen i 
Bodø, og at det ble avviklet et eget nominasjonsmøte i Tromsø lørdag 08.12.2012. Her 
deltok alle de 21 som var delegater fra de 7 samepolitiske forumene ved konferansen i Bodø.  

Samepolitisk råd har arbeidet med 61 saker i perioden, bl.a.: 

Gjennomgang av valgprogrammet for Sametingsvalget 2013 etter den samepolitiske 
konferansen. 
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Gjennomgang og behandling av politiske og organisatoriske vedtak fra den samepolitiske 
konferansen. 

Rapport fra de 7 samepolitiske forumene. 
Budsjett for samepolitisk område for 2013. 
Arbeidet i Samepolitisk råd. 
Sametingsvalgkampen 2013. 
Økonomien i valgkampen. 
De samepolitiske retningslinjene etter partiets landsmøte 2013. 
Uttalelse om reintallsreduksjon. 
Urfolkskonferansen i Alta. 
Organiseringen av det samepolitiske arbeidet 
Forberedelse av saker til den samepolitiske konferansen 
 

25. februar gjennomførte Samepolitisk råd møter med kommunalfraksjonen, 
utdanningsfraksjonen, næringsfraksjonen og familie/kulturfraksjonen i Stortingsgruppa for å 
ta opp viktige samiske saker.  

Ved Sametingsvalget 2013 fikk Arbeiderpartiet 2093 stemmer, som er 20,8 prosent. Ved 
valget i 2009 var stemmetallet 2534. Dette er en nedgang på 6,0 prosent. Arbeiderpartiet fikk 
10 representanter, minus 4 representanter fra 2009. Antall stemmeberettigede ved valget var 
15.005. Frammøteprosenten var 66,9 prosent. 

 

ARBEIDERPARTIETS SAMETINGSGRUPPE 

Sametingsgruppa 2013 – 2017 har bestått av: 

Valgkrets 1 Østre: Mariann Wolmann Magga og Knut Store 
Valgkrets 2 Ávjovárri: Marit Kirsten Anti Gaup og Johan Vasara 
Valgkrets 3 Nordre: Ronny Wilhelmsen 
Valgkrets 4 Gáisi: Lisa-Katrine Mo og Per Mathis Oskal 
Valgkrets 5 Vesthavet: Vibeke Larsen 
Valgkrets 6 Sørsameområdet: John Kappfjell 
Valgkrets 7 Sør-Norge: Jørn Are Gaski. 
 

Arbeiderpartiet hadde fram til valget i 2013 styringen i Sametinget i 6 år, med Egil Olli som 
president. Året 2013 bar preg av å være et valgår, valgkampen var den sjette som ble 
gjennomført i Sametingets historie. Valget i 2013 ga 10 representanter til Arbeiderpartiet, en 
reduksjon på 4 i forhold til valget i 2009.  

 Viktige saker som er behandlet i gruppa i perioden: 

Om sametingets barnehagepolitikk uttalte gruppa - Samisk språktilegnelse i barnehagen er 
av stor betydning for barns språkvalg og språkutvikling i skolen. Barnehager i samiske distrikt 
og barnehager med samiske barn utenfor samiske distrikt må ha et særskilt fokus på samisk 
språkinnlæring. 

I forhold til Opplæringsloven og privatskoleloven uttaler Arbeiderpartiet - Vi er bekymret over 
de anmerkninger som foreldre og skoleelver kommer med i forhold til brudd på 
opplæringsloven angående samisk språkopplæring. Mange elever opplever at de ikke får 
den opplæring i og på samisk som de etter opplæringsloven har krav på. 

Arbeiderpartiet fikk gjennomslag for kravet til Helse- og omsorgsdepartementet om at 
samiske pasienters rettigheter i helseforetakene skal vektlegges og ivaretas på en 
betryggende måte 
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Uttalelse om rovviltpolitikken - Riksrevisjonen anmodes å foreta en undersøkelse om 
hvordan Stortingets vedtak i rovviltforliket er iverksatt og om rovviltforvaltningen er i henhold 
til de konvensjoner som Norge har anerkjent 

Sametingsgruppa vil arbeide videre med å få Reinbeitekonvensjonen ratifisert i Norge og 
Sverige, slik at berørte reinbeitedistrikter kan få forutsigbare reinbeiteforhold og ta i bruk de 
mulighetene som ligger i Reinbeitekonvensjonen 

Sametingsgruppa ønsker ikke at Finnmarkseiendommen/FeFo skal eie selskaper eller 
finansiere prosjekter som har utgangspunkt i ressurser og bruk, og som medfører endret 
bruk av utmark og avhendelse av fast eiendom. Slik forretningsvirksomhet vil kunne komme i 
strid med opparbeidede kollektive og individuelle rettigheter.  

Arbeiderpartiet forholder seg til Stortingets vedtak og støtter ikke prinsippet om kjøp og salg 
av fiskekvoter. Arbeiderpartiet mener at det må gjøres grep for å sikre rekruttering, 
ungdommer må få tildelt kvoter for å kunne komme seg inn i fiskeryrket på en lettere måte.  

Oppdrettsindustrien må underlegges strengere vilkår av hensyn til lokal næringsvirksomhet 
og miljøet.  De sanksjonsmulighetene som er hjemlet i loven må i større grad anvendes når 
det inntrer rømminger fra oppdrettsanlegg og i forhold til den store mengden av lakselus som 
er i flere av oppdrettsmærene. 

Uttalelse om mineralvirksomhet i samiske områder - Arbeiderpartiet krever at Regjeringen 
konsulterer Sametinget for å oppnå enighet om en minerallov som kan sikre det samiske 
folks rettigheter. Det er uakseptabelt at det er en lovfestet forskjellsbehandling mellom den 
samiske befolkningen i Finnmark og samer bosatt i andre tradisjonelle områder. 

Konsultasjonsordningen mellom regjeringen og Sametinget har vært et viktig organ i 
prosessen med å komme tidligst mulig inn i drøfting av lovsaker, høringer, innstillinger etc. I 
de fleste tilfeller er det oppnådd enighet mellom regjeringen og Sametinget. Denne 
ordningen må videreutvikles til også konsultasjoner om budsjettet.  

Arbeiderpartiets sametingsgruppe er i inneværende valgperiode beredt på å føre en aktiv 
opposisjonspolitikk. Men, dersom situasjonen skulle tilspisse seg, er sametingsgruppa rede 
til å ta over styringen i Sametinget. 
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ARBEIDERPARTIETS STORTINGSGRUPPE 

 

STORTINGSGRUPPAS STYRE PR. 31.12.2014 
Arbeidsutvalg: 

Leder: Jonas Gahr Støre (Jens Stoltenberg fram til 18.06.14) 
Nestleder: Helga Pedersen 
Medlem: Anette Trettebergstuen 
Medlem: Per Rune Henriksen 
 
Øvrige medlemmer av styret: 
Dag Terje Andersen, Terje Lien Aasland, Rigmor Aasrud, Marianne Marthinsen,          
Torgeir Michaelsen, Hadia Tajik, Trond Giske, Martin Kolberg, Else-May Botten, Eirin Sund 
og Anniken Huitfeldt. 

Pr. 31.12.2014 hadde Arbeiderpartiet følgende tillitsvalgte i Stortinget: Marit Nybakk, første 
visepresident. Svein-Roald Hansen, tredje visepresident. 

 

Sekretariatet 
Pr. 1.1.2013 var følgende ansatt: Øyvind Slåke, sekretariatsleder, Solveig Torsvik, 
sekretariatsnestleder, Ann-Cathrin Becken, personal- og administrasjonssjef, Anne Odden, 
informasjonsleder. Sindre Fossum Beyer ansatt som kommunikasjonssjef fra 01.11.2014. 
Fra 01.01.2014 var Hans Kristian Amundsen sekretariatsleder. Halvard Ingebrigtsen ble 
sekretariatsnestleder fra 29.01.2014. Fra 01.10.2014 var Camilla Ryste kommunikasjonssjef. 

Politiske rådgivere: Svein Dybing, Marianne Seip, Jardar Flaa, Eli Anne Glomseth Hole, 
Stian Simensen, Stian Grøthe, Silje Grytten, Margrete Cappelen, Eva Amble Larsen, 
Thomas N. Strandberg, Nina Young Kviberg, Sarah F. Pierstorff, Per Gunnar Dahl,            
Aud Hegli Nordø, Bernt Sønvisen, Gunn Lyngvær, Elin Heio Kobro, Kjetil Hestad,               
Ole Kristian Vefferstad, Jo Heinum, Ingunn Yssen, Harald Jacobsen, Amund Vik,            
Astrid Bergmål, Tarjei Skirbekk, Gry Haugsbakken, Jon Bakkerud, Marte Ingul,             
Halvard Ingebretsen, Jon Reidar Øyan, Eirik Øwre Thorshaug, Jonas Spildrejordet,        
Randi Ness, Astrid S. Huitfeldt, Jonas Bals, Ellen Rønning-Arnesen, Siri Holland,             
Lars Mattis Hanssen, Synnøve Skaar, Tone M. Hansen og Maria Schumacher Walberg.  

Førstekonsulenter: Kari Vikersveen, Torill Wivegh, Tove Thorstensen, Turid Hellgren,    
Kirstin Bjørsvik, Marina Rove Nilsen, Gro Aakervik, Ingjerd Karine Eng, Line Engebretsen, 
Reidun Steimler, Anne Weimoth, Inger Næss Solberg, Jørn Nygren, Wenke Jaklin,         
Vigdis Henriette Bjørnsdatter, Gørild Sæland og Administrativ koordinator Vera Eriksen. 

I perioden har følgende vært ansatt i engasjement, vikariat, hospitant eller som 
trainee: Ståle Grøtte, Synnøve Brenden, Øyvind Arum, Jonas Spildrejordet,                     
Oda Amanda Malmin, Anne Mari Romuld Hansen og Nils Kristen Sandtrøen. 

Følgende har sluttet i perioden: Stian Grøthe, Nina Yong Kviberg, Vigdis Henriette 
Bjørnsdatter, Inger Næss Solberg, Ingjerd Karine Eng, Turid Hellgren, Margrete Cappelen, 
Rita Skjærvik, Synnøve Brenden, Tarjei Skirbekk, Gunn Lyngvær, Marte Ingul, Aud Nordø, 
Øyvind Slåke, Reidun Steimler, Sindre Fossum Beyer, Randi Ness, Thomas N. Strandberg, 
Eli-Anne G. Hole, Jon Bakkerud, Sara Pierstorff og Gro Aakervik.  

 

Følgende er i permisjon: Marthe Scharning Lund, Kjetil Hestad, Mari Brenli, Vera Eriksen, 
Silje Grytten, Stian Simensen og Jardar Flaa. 
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ENERGI- OG MILJØFRAKSJONEN 
I perioden har vi tatt viktige skritt for å følge opp partiprogrammet innenfor energi- og 
miljøfeltet. 

Budsjett 2014 
Høsten 2014 la vi fram vårt første opposisjonsbudsjett på åtte år. Budsjettet løftet klima og 
miljø høyt. I budsjettet presenteres våre satsinger for å komme nærmere et lavutslipps-
samfunn. Grønn skatteveksling, satsing på kollektivtransport, skogvern, fornybar energi og 
lavutslippstiltak i industrien danner kjernen i klimasatsingen.  

Friluftsliv og folkehelse ble som en av de 4 satsingsområdene styrket betraktelig. 
Tilrettelegging og oppkjøp av friluftsarealer, karlegging av natur, bygging av laksesperre i 
Driva, kalking av vassdrag og midler til gjennomføring av friluftslivets år i 2015, var noen av 
områdene som ble betydelig satset på. 

Av andre saker som har blitt behandlet i perioden kan følgende nevnes: 

Blyhagl 
Fraksjonen har fremmet forslag om å be regjeringen legge til rette for å tillate bruk av blyhagl 
til jakt utenfor våtmarksområder og skytebaner.  

Lov om motorferdsel i utmark 
Arbeiderpartiet fremmet forslag i Stortinget og fikk flertall for om å be Regjeringen avslutte 
det utvidede forsøket med bruk av snøscooter og har bedt regjeringen legge fram forslag om 
ny lov som skal sikre økt lokal forvaltning innenfor tydelige, nasjonale retningslinjer. Loven er 
forventet til stortinget på nyåret 2015. 

Stortingsmelding om klimatilpasning i Norge 
Regjeringen Stoltenberg la fram meldingen som fikk bred tilslutning ved behandling i 
Stortinget juni 2013. Målet med meldingen er å redegjøre for utfordringene klimaendringene 
representerer for det norske samfunnet, samt å legge bedre til rette for at de som blir berørt 
av klimaendringene kan utvikle en strategi for klimatilpasning og treffe effektive 
tilpasningstiltak.  

Kulturminnepolitikken  
Regjeringen Stoltenberg la fram stortingsmelding om kulturminnepolitikken, som fikk bred 
støtte i stortinget ved behandlingen juni 2013. I meldingen er det redegjort for 2020-målene 
og etableringen av de ti bevaringsprogrammer.  

Ratifisering av Nagoya-protokollen til konvensjon om biologisk mangfold  
 

Overføringsnettet 
Vi har fremmet ulike forslag i Stortinget om bl.a. enhetlig nettariff for store forbrukere 
(industri) og at oppfølging av Reiten utvalget må behandles i Stortinget.  

Forslag om å legge til rette for en teknologinøytral avskrivningsordning for investeringer i el-
sertifikat ordingen, slik at det kan utløse flere investeringer i det norske delen av el. sert. 
Markedet. 

Helhetlig forvaltning av de marine miljø havområdene 
Den siste forvaltningsplanen og tiltakene som ble lagt fram av Regjeringen Stoltenberg var 
sjøområdene i den norske delen av Nordsjøen – Skagerrak. Regjeringen Stoltenberg 
etablerte i sin regjeringstid forvaltningsplaner for alle de norske havområdene. 
Forvaltningsplanene legger de overordnede rammer, samordning og prioriteringer 
forvaltningen av havområdene. Planene legger de helhetlige rammene for 
petroleumsvirksomhet for hvert enkelt havområde.  
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Åpning av nye petroleumsområder 
For første gang siden 1994 åpnet vi i juni 2013 et nytt område for petroleumsvirksomhet. 
Som følge av avtalen med Russland om delelinja ble Barentshavet Sørøst åpnet for 
petroleumsvirksomhet. I perioden før valget ble også plan for utbygging og drift av Ivar 
Aasen og Aasta Hansteen godkjent. Fra opposisjon har vi fortsatt å jobbe for gjennomføring 
av vårt program.  

Elektrifisering av sokkelen 
Sammen med de andre partiene i opposisjon etablerte vi flertall for det som til slutt ble et 
enstemmig vedtak om å forsyne petroleumsutbyggingene på Ustirahøyden med kraft fra 
land.  

 

FAMILIE-, LIKESTILLING OG KULTURFRAKSJONEN 
Tida fram til valget 2013 ble prega av presentasjon av politiske resultater, og av forskjellene 
til det blå regjeringsalternativet.  Barnehager, likestilling og Kulturløftet sto sentralt. 

Etter valget: 

Likestillingsideen var ikke vunnet en gang for alle. Det ble tilbakevist raskt og grundig, og 
8.mars 2014 fikk lengre tog og mer engasjement enn på lenge. 

Barnehageplass er bra for barna og trygt for småbarnsfamiliene. Viktig for arbeids- og 
næringsliv, for likestillingen og for integrering.  H/FrP-regjeringen har redusert 
utbyggingstakten, gjort plassene dyrere, og med mer urettferdig finansiering.  De private 
kommersielle plasser får økt økonomisk støtte, uten at det stilles naturlige krav om 
likebehandling med kommunale. 

Pappapermen er redusert med 4 uker. I tillegg skal den utvannes gjennom en 
unntaksordning. Dette til tross for protester fra "alle", eksempelvis NHO, LO, 
likestillingsombudet.  Vårt svar har vært å fortsette på veien mot økt likestilling og 
inkludering. 

Idretten og frivillige organisasjoner har ikke fått innfridd sine forventninger.  De var neppe 
fornøyd med veksten de hadde fått tidligere, men åpenbart ikke forberedt på kutt og 
forverring i sine kår. Dessuten likestilles Ideelle virksomheter nå med kommersielle, noe som 
står i sterk kontrast til vår regjerings samarbeidsavtale med de ideelle. Idretten fikk verken 
sitt OL/PL eller bidrag til lokale anlegg.  Regjeringens angrep på Norsk Tipping ved å åpne 
for kommersielle spilleaktører, skaper også uro og mangel på forutsigbarhet i 
organisasjonene.  Vi har styrket vår kontakt med organisasjonslivet, og styrket bevilgningene 
til deres arbeid. Dessuten jobbet for å sikre Norsk Tippings enerettsmodell.  

Kulturløftet som ble lansert i 2005 inneholdt store ambisjoner pva kulturlivet. Målet var å 
bygge opp om det frivillige, styrke det profesjonelle, og å gjøre kultur tilgjengelig for alle. I 
etterkant ble budsjettet doblet for å sikre målet om kulturens 1% av statsbudsjettet.  
Markeds-høyre har sammen med FrP vunnet over kultur-høyre. Reaksjonene er betydelige 
landet over, og fjerning av den kulturelle spaserstokk kan stå som eksempel.  Vi har hele 
veien holdt god kontakt med kulturlivets organisasjoner, LO og aktuelle forbund.  Vårt 
uttrykte mål er å komme tilbake på 1%-målet for kulturbudsjettet. 

Mediebransjen er utfordra av en utvikling med nye digitale plattformer, en sterk konkurranse 
fra utlandet, kutt i økonomisk støtte og regjeringens nytale om frihet og armlengdes avstand.  
Et redusert mangfold og demokratisk underskudd ville vært uunngåelig, uten KrF og 
Venstres inngripen - sammen med oss - i flere omganger.  Det samme gjelder NRKs rolle og 
muligheter til å utvikle seg.  Arbeiderpartiet skal ta medie- og demokratiutfordringene med 
det alvor de fortjener, og har satt i gang et omfattende arbeid.  Vi ønsker et sterkt, moderne 
og fortsatt populært NRK, lokalt mediemangfold og meningsdannende aviser. 
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HELSE- OG OMSORGSFRAKSJONEN  
Frem til stortingsvalget i september 2013 jobbet helsefraksjonen på Stortinget tett med 
Arbeiderpartiets daværende helseminister Jonas Gahr Støre, med å utvikle og gjennomføre 
partiets politikk på helsefeltet.  

Våren 2013 ble flere viktige meldinger på helsefeltet fra den rødgrønne regjeringen 
behandlet i Stortinget. Stortingsmeldingen om Morgendagens omsorg (Meld. St. 29 (2012-
2013)) omhandlet framtidas eldreomsorg, og behovet for innovasjon i omsorgstjenestene. 
Stortingsmeldingen «Se meg! En helhetlig rusmiddelpolitikk» (Meld. St. 30 (2011-2012)), om 
alkohol, narkotika og doping, la grunnlaget for ny politikk fra forebygging, tidlig innsats og 
hjelp til de som har omfattende rusproblemer, til en politikk som også ivaretar pårørende og 
tredjepart som rammes av skader av rusmiddelbruk. I Meld. St. 9 (2012-2013) Én innbygger - 
én journal lagde vi ny politikk for digitale tjenester i helse- og omsorgssektoren, og Meld. St. 
10 (2012-2013) God kvalitet - trygge tjenester, handlet om kvalitet og pasientsikkerhet i 
helse- omsorgstjenesten. 

Fram mot valget 2013 ble helse og omsorg ett av de store debatt-temaene. Det var viktig for 
oss å få fram forskjellene mellom høyresiden og oss: Høyre- og FRPs privatiseringsforslag 
og skattekutt, mot fortsatt sterke og gode offentlige helse- og omsorgstjenester. I august 
2013 lanserte Arbeiderpartiet «Et kvalitetsløft for sykehusene», som inneholdt våre ti 
viktigste virkemidler for å øke kvaliteten, behandle flere og redusere ventetidene, holde 
egenandelene lave, samt skape trygge arbeidsplasser med god rekruttering i sykehusene. Vi 
lovte i investeringsløftet 12 milliarder kroner mer til sykehusene i Stortingsperioden 2013-
2017, et løfte vi er i rute for å nå gjennom våre alternative statsbudsjetter for 2014 og 2015. 

Etter at vi tapte regjeringsmakten etter stortingsvalget høsten 2013, og nytt mannskap var på 
plass i Stortinget, har den nye helsefraksjonen hatt som mål å gjennom en åpen og 
nysgjerrig prosess, skrive fortellingen om Arbeiderpartiets helse- og omsorgspolitikk for 
framtida. Vi ønsker å utvikle ny politikk tuftet på et solid kunnskapsgrunnlag, i tråd med våre 
grunnleggende verdier. Sentralstyret satte i august 2014 ned et eget Helseutvalg, ledet av 
Torgeir Micaelsen og Barbro Hætta, med mandat om å reise rundt, invitere inn, og hente inn 
ny kunnskap og innspill fra et bredt spekter av aktuelle fag- og interessemiljøer på ulike 
temaer innenfor helse og omsorg. Målsetningen er å danne et solid kunnskapsgrunnlag for 
nye løsninger for norsk helse- og omsorg i framtida. Helsefraksjonen har tiltrådt utvalget, og 
utvalgets forslag og konklusjoner legges frem på nyåret 2015.  

I tillegg til fokus på politikkutvikling, har det vært viktig for helsefraksjonen etter valget å 
utvikle oss i opposisjonsrollen. Vi har blant annet gått i spissen mot regjeringens forslag om 
reservasjonsrett for leger (som ga rekordoppmøte i 8.mars-toget 2014 og har mobilisert langt 
utover partiets rekker), vi har vært sterke i kritikken av Høyre og FRP-regjeringens prestisje-
reform Fritt behandlingsvalg – som er et angrep på fellesskapets sykehus, og vi har kritisert 
regjeringens manglende oppfølging i de fremlagte statsbudsjettene av klare valgløfter om 
mer penger til helsesektoren. I det videre arbeidet vil vi fortsette å utvikle politikk og få fram 
politiske saker og skillelinjer. 

 

KOMMUNALFRAKSJONEN 
Perioden beretningen omfatter strekker seg over to forskjellige stortingsperioder. Felles for 
begge årene er at fraksjonen la vekt på å følge opp programmet for perioden 2013-2017 –
«Vi tar Norge videre» Av store kommunalsaker ble det lagt mye vekt på å føre en ansvarlig 
kommuneøkonomi og at regjeringen Stoltenberg skulle være den fremste forsvareren av det 
norske velferdssamfunnet. I perioden etter valget 2013 har fraksjonen lagt vekt på å bygge 
en tydelig opposisjonspolitikk på dette området. Vår oppgave er å etterlate et inntrykk av at 
AP er garantisten for bedre skole, omsorg og tjenester av høy kvalitet. I tillegg har fraksjonen 
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lagt vekt på å ha en tydelig stemme i diskusjonen om kommunereform. Partiet er for en 
reform, men understreker at det ikke er aktuelt med tvang eller økonomisk sulteforing av 
kommunene. Ap vil ha en tydelig distriktspolitikk med mål om vekst i hele landet, basert på 
kunnskapsbaserte arbeidsplasser/innovasjon og mangfoldig lokalsamfunn. Fraksjonsleder og 
nestleder Helga Pedersen har ledet arbeidet med å utforme en lokalpolitisk plattform. Våren 
2014 lyktes det å få Stortinget med på vårt forslag om en kompetansereform. Det har og 
vært arbeidet med storbypolitikk. Et utvalg er i arbeid og vil foreslå politikk til sentralstyret i 
2015. Utvalget ser på tiltak som hvordan storbyer best kan møte framtidas befolkningsvekst 
og klimautfordringer. 

Innvandring og integrering 
Arbeiderpartiet program slår fast at mangfoldet er grunnleggende positivt og at vi ser på 
mangfoldet som en styrke. Landsmøtet vedtok i 2011 dokumentet «Mangfold og muligheter». 
Der slås det fast at vi skal føre en konsekvent, rettssikker og rettferdig innvandringspolitikk. 
Det er lagt til grunn at alle som kommer til Norge enten for å bosette seg permanent eller på 
kortere opphold for å arbeide skal få informasjon om plikter og rettigheter i Norge. Mange av 
tiltakene i «Mangfold og muligheter» er innført. Kommunalfraksjonen vil arbeide videre med å 
sette integreringspolitikken på dagsorden samt foreslå forbedringer. 

En annen viktig sak som fraksjonen har lagt mye arbeid i er flyktningsituasjonen i Europa. 
Krigen i Syria og uroligheter i andre land har skapt den største flyktningkrisen siden andre 
verdenskrig. Fraksjonen følger situasjonen og har etterlyst handling fra regjeringen. Ved 
revidert nasjonalbudsjett i mai 2014 foreslo partiet 1 milliard til Syria og understreket at det er 
en prioritert oppgavene for Norge å hjelpe mer både ute og hjemme.  

 

NÆRINGSFRAKSJONEN 
Våren 2013 ble mange store og viktige saker fra Stoltenberg-regjeringen behandlet i 
næringskomiteen; Sjømatmeldingen Verdens fremste sjømatnasjon (Meld St. 22), Digital 
Agenda for Norge IKT for vekst og verdiskaping (Meld. St 23), og Romfartmeldingen Mellom 
himmel og jord (Meld St. 32).  Til behandling var også en rekke lovendringer, bl a i Jordloven 
(Prop 127 L), Odelsloven (Prop 128 L), Fiskesalgslagsloven (tidl. Råfiskloven, Prop 93 L), 
Akvakulturloven (Prop 103 L) og Konkurranseloven (Prop 75 L).  Regjeringen Stoltenberg 
sikret solid støtte i både næringen og Stortinget i jordbruksoppgjøret for 2013/2014, bare FrP 
stemte mot avtalen.  Høsten 2013 og vinteren 2014 kom få saker fra Regjeringen til 
behandling i Næringskomiteen.  Fraksjonen fremmet representantforslag om priskontroll i 
landbruket, påbud av redningsvest i fritidsbåter og leveringsplikt i torskefisket. I april 2014 
presenterte fraksjonen «Grønn vekst: Landbrukspolitisk plattform».   
I jordbruksoppgjøret 2014 ble det brudd mellom partene og Stortinget endret Regjeringens 
forslag til jordbruksoppgjør. I juni 2014 fremmet Regjeringen en ny eierskapsmelding for 
Stortinget, Et mangfoldig og verdiskapende eierskap (Meld. St 27 (2013-2014). Meldingen er 
til behandling i komiteen høsten 2014, og skal debatteres i Stortinget på nyåret 2015.   
 

TRANSPORT- OG KOMMUNIKASJONSFRAKSONEN  
Fraksjonen vil vise til at Arbeiderpartiets politikk er å utvikle et moderne og framtidsrettet 
transportsystem som gjør trafikkutviklinga enklere, raskere og tryggere med gode 
kommunikasjoner og transportmuligheter over hele landet. Veger, jernbane, havner og 
lufthavner bidrar til å binde landet i sammen og er avgjørende for næringsutvikling og for at 
folk skal kunne bo i hele landet. Både distriktenes og byenes behov må ivaretas. Økt 
fremkommelighet, bedre sikkerhet og miljøhensyn skal ligge til grunn for Arbeiderpartiets 
samferdselspolitikk. Transportsektoren står for om lag 1/3 av de samlende norske 
klimautslippene. Tiltak innen sektoren vil således ha stor betydning for reduksjon i 
utslippene.  Arbeiderpartiet vil legge vekt på teknologiutvikling, kollektivtransport og 
tilrettelegging for en miljøvennlig bilpark for å møte klimaendringene. 
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Fraksjonen vil vise til at den viktigste saken i perioden har vært å utvikle, vedta og følge opp 
Nasjonal Transportplan 2014-2023 (NTP).  Som videre oppfølging av NTP har fraksjonen 
arbeidet med en rekke større og mindre saker, fulgt opp de årlige budsjett og alternative 
budsjett, i tråd med partiprogrammet, plattformer, og viktige stortingsmeldinger (bl.a. NTP) og 
proposisjoner fra regjeringstiden.   

Fraksjonen har også valgt å ha en utstrakt ekstern kontakt med partiorganisasjonen, 
fagbevegelsen og andre fagmiljøer og organisasjoner for å sikre at Arbeiderpartiet har en 
best mulig samferdselspolitikk, og for å sikre utvikling av ny politikk. 

 

UTENRIKS- OG FORSVAR 
Arbeiderpartiets 5 medlemmer i utenriks- og forsvarskomiteen har i perioden 2013-2014 
startet arbeidet med å legge grunnlag for en regjeringsplattform for utenriks- og 
forsvarspolitikken frem mot 2017. Et medlem har gått ut av komiteen, for å tiltre vervet som 
generalsekretær i NATO. Medlemmet er etter partiets ekstraordinære landsmøte erstattet av 
partilederen. 

Fraksjonens politiske hovedmål er internasjonal rettferdighet, vern av demokrati og 
menneskerettigheter, internasjonalt klimaarbeid, en aktiv Europapolitikk, nordområdene og 
Arktis, samt et forsvar for vår tid. 

Kontakten med de humanitære organisasjonene, de utenrikspolitiske fagmiljøene er styrket. 
Sammen med internasjonal avdeling på partikontoret har fraksjonen i partiets arbeid med 
internasjonale spørsmål i perioden. Fraksjonen har deltatt i internasjonale delegasjoner, og 
Nordisk Råd. I tillegg er samarbeidet med LOs internasjonale avdeling, Norsk Folkehjelp og 
AUF videreutviklet. 

I Stortinget har fraksjonen blant annet tatt opp spørsmål knyttet til en aktiv rolle for Norge i 
verden, et styrket arbeid med for utdanning i bistanden med særlig fokus på barn i krig og 
konfliktområder, og funksjonshemmede. Prioriterte saker har også vært en forslag om et 
nasjonalt forlik om en prosent til bistand, fortsatt aktiv Europapolitikk, fokus på atomvåpen, 
nedrustning og samarbeid i nordområdene. 

Det første året i Stortingsperioden har regjeringen fremmet få saker til Stortinget. Det er lagt 
frem en Stortingsmelding om utdanning for jenter, og i statsbudsjettet er det varslet en kraftig 
reduksjon av antallet bistandsland. Stortinget har gitt tilslutning til at utviklingen av JSM 
knyttet til kampflyanskaffelsen vil bli over 2 milliarder kroner dyrere enn forutsatt. Løpende 
saker knyttet til EØS-avtalen og Norges øvrige avtaler med EU, årsrapporter fra de 
parlamentariske komiteene, og den årlige meldingen om eksport av forsvarsmateriell er 
behandlet. 

Fraksjonen har tatt initiativ til, og deltatt i interpellasjoner knyttet til utenriks- og 
forsvarsspørsmål. I tillegg har fraksjonen vært aktive i media, på sosiale medier og om eget 
politikkområde. 
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AUF - ARBEIDERNES UNGDOMSFYLKING 

Vi er stolte over AUFs resultater i perioden vi har lagt bak oss. Vi er en organisasjon i stadig 
vekst, med økende antall lokallag og høyt aktivitetsnivå over hele landet som andre 
ungdomsorganisasjoner bare kan misunne oss.  

Mye har skjedd siden 2012. Vi hadde et hektisk valgkampår, og AUFere la ned en fantastisk 
innsats over hele landet, som vi har høstet mye skryt for. Vi har arrangert to sommerleire på 
Gulsrud som begge var godt besøkt og som hadde et sterke program.  

Vi har kommet godt i gang med arbeidet om å gjenreise Utøya etter 22. juli. Det har vært 
viktig for oss å fokusere på å forankre prosjektet så godt som mulig i hele organisasjonen. At 
nesten 400 AUFere besøkte øya under sommerleiren i 2014 vitner om at det er et stort 
ønske om fortsatt aktivitet. Vi er i gang med byggingen på Utøya og er i rute til å ønske 
velkommen til sommerleir på Utøya i 2015. 

AUF arrangerte landsmøte oktober 2014, hvor vi hadde gode politiske debatter og vedtok ny 
politikk i et velferdsprogram og et klima- og miljøprogram. I tillegg valgte vi et nytt 
sentralstyre med en helt ny ledelse.  

Fortsatt har vi fire politiske målområder: internasjonal solidaritet, utdanning og arbeid, 
likestilling og inkludering og klima og miljø. Disse danner grunnlaget for vårt arbeid. 

 

KLIMA OG MILJØ 
Vår tids viktigste utfordring er klimatrusselen. AUF har derfor jobbet svært aktivt med dette 
politiske området i perioden. Vi har løftet klimapolitiske spørsmål til bred debatt i 
arbeiderbevegelsen, vi har arrangert interaktive skoleringer om miljøpolitiske temaer og vi 
har hatt tett dialog med miljøorganisasjoner. 

Det nye klima – og miljøprogrammet til AUF inneholder mye offensiv og god politikk som 
møter utfordringene vi har i dag og i fremtida. Programmet er debattert i fylkene, og 
politikken er godt forankra i organisasjonen. Noen viktige miljøpolitiske saker for AUF nå er 
nei til nye konsesjoner for oljeboring, billigere og bedre kollektivtrafikk og å arbeide for en ny, 
bindende internasjonal avtale om klimautslipp. 

AUF har hatt og vil ha som mål å gjøre Arbeiderpartiet til et grønnere parti, både nasjonalt og 
på lokalt nivå. 

 

LIKESTILLING OG INKLUDERING 
AUFs ressursgruppe for likestilling og inkludering jobber både politisk og organisatorisk. I 
perioden har fokusområder vært bosetting av flyktninger, LHBT, psykisk helse og barnevern.  

Den nye regjeringen har bidratt til å sette gamle likestillingssaker på dagsorden igjen. Blant 
annet ble det tidlig klart at de ønsket å fjerne pappapermen, noe som skapte et stort 
engasjement. Noe som skapte enda større engasjement var da regjeringen foreslo å gi leger 
reservasjonsrett mot å henvise til abort. AUF kjempet hardt mot forslaget med aksjoner, 
leserinnlegg og i sosiale medier, og 24. april offentliggjorde regjeringa at de ikke likevel ville 
åpne for å gi leger reservasjonsrett.  

 

UTDANNING OG ARBEID 
Ressursgruppa for arbeid og utdanning har prioritert å arbeide for et generelt løft for 
yrkesfag, et mer motiverende ungdomstrinn, kamp mot mobbing, styrket skolehelsetjeneste 
og flere studentboliger. 
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Den nye regjeringssituasjonen har også her gjenåpnet kampen om rettigheter arbeidere har 
kjempet fram i generasjoner. De vil svekke arbeidstakeres rettigheter, i form av flere 
midlertidige ansatte, søndagsåpne butikker, endring i permitteringsreglene og 
lønnsgarantiordningen. Disse tiltakene går ut over hele befolkninga, men rammer særlig 
ungdom. Derfor er dette viktige saker for AUF. 

 

SAMARBEID MED FAGBEVEGELSEN 
En sterk og innflytelsesrik fagbevegelse er et selvstendig og viktig politisk mål for AUF. I 
løpet av perioden har det blitt arbeidet systematisk for ytterligere å styrke samarbeidet med 
særlig den unge delen av fagbevegelsen, lokalt og nasjonalt. Ressursgruppa og AUFs 
ledelse har prioritert at AUF skal være tilstede på arrangementer i fagbevegelsen, og deltatt 
på en rekke kurs og skoleringer i AUFs fylkeslag og lokallag for å sette fokus på faglige 
spørsmål og arbeidsliv. Våren 2013 arrangerte LO rødgrønne ungdomskonferanser i Oslo, 
Bergen, Trondheim og Tromsø, hvor AUF var sterkt tilstede. Vi har hatt et tett samarbeid om 
avvikling av LOs sommerpatrulje og oppfordret våre medlemmer til å bidra. 

 

INTERNASJONAL SOLIDARITET 
Internasjonal ressursgruppe har arbeidet med økt nedrustning, en mer human asyl- og 
flyktningpolitikk, den arabiske våren og Palestina-konflikten. 

Vi har internasjonale prosjekter med Young Socialists of Georgia (YSG), vår hviterussiske 
søsterorganisasjon MSD-MH, Progressive Youth Organization i Libanon og Fatah Youth 
Movement (FYM) i Palestina. I tillegg er vi aktive medlemmer av International Union of 
Socialist Youth( IUSY) og deltok med over 100 AUFere på IUSY-festivalen på Malta 
sommeren 2014. 

 

ORGANISASJON 
Valgkamp 
I valgkampen sto hundrevis av AUFere på over hele landet, og var virkelig «duracellkaninen» 
i partiets valgkamp. Våre tillitsvalgte, frivillige og ansatte landet rundt har lagt ned en stor 
innsats som fortjener heder. Vi gjorde et godt skolevalgresultat, som var det nest beste for 
AUF i et stortingsvalgår noensinne.  

Medlemsutvikling 
Medlemsutviklingen til AUF holdt seg stabilt i perioden. I 2012 hadde organisasjonen 13.210 
medlemmer, og i 2013 13.834 medlemmer. Dette er viktig både for AUFs aktivitetsnivå over 
hele landet, og også for vår politiske innflytelse.  

Media 
AUF er den mest profilerte ungdomsorganisasjonen i Norge. Vi har satset tungt på å være 
synlig i media med politiske utspill. AUF-sentralt har en rådgivende funksjon ovenfor 
fylkeslagene i mediearbeidet, og sender aktivt ut forslag til oppslag og leserinnlegg, særlig i 
forbindelse med store hendelser som statsbudsjett og andre politiske begivenheter. 

Utøya 
Utøya har vært Norges viktigste leirsted og betydd enormt mye for AUF i mer enn seksti år. 
Øya har vært et politisk verksted for engasjert ungdom, et sted for vennskap, engasjement 
og kjærlighet. I perioden har Utøya ikke blitt brukt til vanlig AUF-aktivitet, men det har 
allikevel ikke vært stille på øya vår. Det har vært flere åpne dager for både direkte berørte av 
22. juli og for alle i befolkninga generelt.  

I løpet av perioden har titalls frivillige bidratt til dugnadsarbeid for å holde både bygg og 
uteområder vedlike. Det er blitt satt opp nytt gjerde langs kjærlighetsstien, elever fra PEAB-
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skolen i Sverige har pusset opp Skolestua, Hovedhuset og låven har blitt malt - alt på 
dugnad. Restaureringen av Stabburet er godt i gang og arbeidet er startet slik at nybygg skal 
kunne stå klar til neste sommer. 

Ved å gjenreise Utøya etter angrepet 22. juli 2011, vil AUF bevise at gjerningspersonen ikke 
klarte å rive ned det samfunnet vi i samarbeid har bygget opp. Når vi igjen kommer til øya vår 
vil dere finne et sted som aldri glemmer sine, et sted hvor nye generasjoner kan videreføre 
idealene som ble angrepet 22. juli, og et sted vi på nytt kan skape nye gode minner.  

 

SENTRALSTYRET 
Sentralstyret i perioden 2012-2014 
Eskil Pedersen, leder, Åsmund Aukrust, nestleder, Marianne Wilhelmsen, generalsekretær, 
Mari West, medlem av AU, Hilde Firman Fjellså, Brage L. Sollund, Knut Gravråk,             
Tonje Kristensen, Mani Hussaini, Mani Hussaini, Ragnhild Kaski, Ole Martin Juul Slyngstadli, 
Helén Ingrid Andreassen, Ida Ødegaard og Elise Waagen. 

Sentralstyret fra 19.10.14 
Mani Hussaini - leder, Emilie Bersaas - nestleder, Ragnhild Kaski – generalsekretær,          
Ida Ødegaard - medlem av AU, Håkon Knudsen, Helen Ingrid Andreassen,                         
Ole Martin Juul Slyngstadli, Ina Alvilde Rangønes Libak, Sindre Lysø,                              
Ingrid Marie Vaag Endrerud, Munir Jaber, Linn Kristin Engø, Eirik Schrøder og                   
Tor-Martin Bensnes Torbergsen. 

 

AUF-KONTORET 
Faste ansatte ved AUF sentralt i perioden 
Stian Valla Taraldsvik, Linda Tveit, Even Hagen, Aud Helen Wernberg Øyen,             
Kristoffer Klunk, Runar Nygård, Øystein Skotheim, Ane Tosterud Holte, Marta Hofsøy,       
Eilif Swensen, Renate Tårnes, Astrid Willa Eide Hoem, Snorre Skjevrak, Håkon Knudsen, 
Trygve Harlem Losnedahl, Ingrid Marie Vaag Endrerud og Emilie Bersaas.  

 

 


