
Sak 2: Behandling av uttalelser 
Styrets innstilling 

Det har kommet inn 21 forslag til uttalelser. For å sikre en forsvarlig behandling av uttalelser 
på digitalt årsmøte, ser styret dessverre behov for å begrense antall uttalelser som blir 
behandlet av årsmøtet. Styret foreslår derfor å sette et tak på antallet uttalelser som blir 
behandlet av årsmøtet, slik SV gjør på sine landsmøter.  

Forslag til vedtak a) : Årsmøtet til Bergen SV behandler 10 forslag til uttalelser. 

Styret har vurdert samtlige innsendte forslag, og foreslår at årsmøtet behandler de uttalelsene 
som er markert med grønt i oversikten under. Prioriteringen er basert på en vurdering av om 
a) forslaget inneholder ny politikk eller utfordrer gjeldende politikk, b) forslaget trenger 
årsmøtets tyngde bak seg, c) om forslaget faller inn under årsmøtet 2020s politiske 
hovedprioriteringer (arbeid og velferd, klima og miljø, feminisme, antirasisme og 
internasjonal solidaritet) og c) om forslaget egner seg best som eget vedtak eller mer 
hensiktsmessig kan inngå i andre partiprosesser, eksempelvis vårens arbeidsprogramprosess 
frem mot SV-landsmøtet.  

Forslag til vedtak b): 

Nr Tittel Forslagsstiller Innstilling

U1 Fred, forsvar og 
nedrustning

Styret Behandles på årsmøtet

U2 Fullfør skillet stat/religion Styret Oversendes styret for videre 
oppfølging

U3 Utenrikspolitikk i 
valgkampen

Styret Oversendes styret for videre 
oppfølging

U4 Verdige og trygge 
arbeidsforhold i 
kollektivtransporten

Styret Behandles på årsmøtet

U5 Redd ulven i Norge! Olsen og 
Andresen 

Oversendes styret for videre 
oppfølging

U6 Tegnspråk, kultur og 
døvemiljøet

Olsen og 
Andresen

Behandles på årsmøtet

U7 Bergen SV krever en 
verdig behandling av folk 
med kjønnsinkongruens

Altipinar, 
Skeivt nettverk

Behandles på årsmøtet
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Forslag til vedtak c): AU får fullmakt til å sørge for språkvas/korrekturing av vedtatte 
uttalelser før offentliggjøring. 

U8 SV som parti for miljø og 
klima

Skauge Oversendes styret for videre 
oppfølging

U9 Det norske forsvaret skal 
kun utøve forsvar

Berbain og 
Amano

Oversendes styret for videre 
oppfølging

U10 Vi treng ei storsatsing på 
kollektiv no

Brattespe Oversendes styret for videre 
oppfølging

U11 Menneskerettighetslov for 
næringslivet

Grinde Oversendes styret for videre 
oppfølging

U12 Elektrifisering av 
sokkelen er et blindspor i 
klimakampen!

Åsgård Behandles på årsmøtet

U13 Bergen må satse på 
solenergi

Garrido Behandles på årsmøtet

U14 Stopp planlagt foreldelse Berbain og 
Amano

Oversendes styret for videre 
oppfølging

U15 Ikke grå, blå, turkis, men 
grønn hydrogen

Hammer og 
Nisancioglu

Behandles på årsmøtet

U16 Bergen trenger en 
badepolitikk

Amano Oversendes styret for videre 
oppfølging

U17 På tide med gratis mensen Garrido og 
Berbain

Behandles på årsmøtet

U18 Ingen flere drittpakker, 
støtt studentene nå!

Høyden SV Behandles på årsmøtet

U19 Det er på tide å regulere 
omsetningen av cannabis

Berbain og 
Amano

Anses ivaretatt av uttalelse vedtatt 
på Bergen SVs årsmøte i 2020.

U20 Hvor ble det av universell 
utforming?

Fransson og 
Revold

Oversendes styret for videre 
oppfølging.

U21 Wizz Air skal ut av 
Norge!

Bell og Revold Behandles på årsmøtet
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