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 2 

Arbeidsprogrammet skal deles inn i fem hoveddeler. 3 

Disse er: 4 

● Sosialistisk parti 5 

● Miljøparti 6 

● Feministisk parti 7 

● Fredsparti 8 

● Antirasistisk parti.  9 

 10 

Rekkefølge på disse er det opp til arbeidsprogrammet å bestemme ut i fra hva som gir best 11 

flyt i programmet. Det vil være naturlig med flere underoverskrifter under hvert 12 

hovedområde. Disse er det opp til arbeidsgruppen å bestemme.  13 

 14 

Det er ønskelig at det skrives en kort innledning på hvert hovedområde der situasjonen i 15 

Bergen er og hvordan SV kan være med å løse de utfordringene som legges frem. Dette kan 16 

sløyfes om programkomiteen ikke har kapasitet. 17 

 18 

Programmet skal produseres på både bokmål og nynorsk. Programkomiteen kan velge hvilket 19 

skriftspråk de ønsker å bruke i arbeidet sitt. Hvis det ikke finnes ressurser innad i komiteen til 20 

å utarbeide programmet på begge målformer vil styret i Bergen SV stå for å finne noen som 21 

kan oversette programmet. 22 

 23 

Hvis programkomiteen opplever å møte på kontroverse eller andre saker de føler bør 24 

diskuteres i laget vil styret være behjelpelig med å gjennomføre medlemsmøter om sakene. 25 

 26 

Fremdriftsplan 27 

 28 

Januar 2022:  Årsmøtet i Bergen SV velger leder og medlemmer i 29 

programkomitéen. 30 

Programkomitéen konstituerer seg og legger en plan for arbeidet. 31 

Programkomitéen utarbeider en mal som skal ligge til grunn for det 32 

endelige utkastet og formulerer hovedpunktene i programmet. 33 

Februar 2022:  Programkomitéen inviterer bydelsgrupper, faglige 34 

utvalg, bystyregruppa, SU, Studentlaget og eventuelle andre til å 35 

komme med innspill og tekst til hovedpunktene samt konkrete forslag 36 

til punktene om hva «SV vil».  37 

Mars/ april 2022:  Programkomitéen inviterer til dialogmøter med 38 

de faglige utvalgene, bydelsgruppene, SU, Studentlaget, bystyregruppa, 39 

fagbevegelsen og andre til å komme med og drøfte innspillene som har 40 

kommet inn og de som programkomitéen så langt ønsker å legge inn.  41 

 42 

Mai – august 2022:  Programkomitéen arbeider.  43 



September 2022:  Programkomitéen sender ut et første utkast til 44 

valgprogrammet for 2023 – 2027 til medlemmene, via de organene som 45 

tidligere er nevnt i denne planen. Det inviteres samtidig til møter med 46 

styret, faglige utvalg, bydelsgrupper, bystyregruppa, SU, Studentlaget 47 

og andre, der dette er aktuelt. Det settes samtidig en frist for de ulike 48 

organene samt medlemmene til å komme med innspill, eksempelvis 15. 49 

oktober 2022.  50 

Oktober 2022:  Programkomitéen arbeider.  51 

November 2022:       Det avholdes medlemsmøte/ ekstraordinært 52 

årsmøte der framlegget til valgprogram drøftes og vedtas.  53 

 54 

 55 


