
Arbeids- og organisasjonsplan for
Hordaland SV 2018-2019

Politisk strategi 2018

Hordaland SV er et radikalt sosialistisk og feministisk parti med en kraftig røst for miljø og 

rettferdighet. Våre hovedmål fram mot 2019:

 I 2018 ha 1400 medlemmer.

 Ha trygge medlemmer, som ønsker seg velkommen i Hordaland SV

 Flere skal ha mulighet til å stemme SV i 2019 enn ved kommunevalget i 2015.

 Øke antall folkevalgte ved kommunevalget og fylkestingsvalget i 2019.

 Ha en god prosess med å utvikle en ny politikk for miljø og rettferdighet for Vestlandet fylke.

 Ha trygge og dyktige folkevalgte og tillitsvalgte SVere i hele fylket. 

 Styrke den eksisterande partiorganisasjonen og få økt aktivitet i alle lokallag.

 Ha en god prosess for felles liste og sammenslåing med Sogn og Fjordane SV i 2019.

Hovedsaker

Hordaland SVs hovedsaker er kampen mot forskjells-Norge, og kampen for klima og miljø. Endrede 

priser i oljenæringen, vil få store konsekvenser for innbyggerne i Hordaland, hvor mange arbeider 

innenfor oljerelaterte yrker. Gode klimaløsninger må være en del av løsningen i kampen mot truende 

arbeidsledighet og ulikhet.

Våre hovedmotstandere er høyresiden, og deres stadige angrep på velferdsstaten, og arbeidsfolk, 

deres skadelige miljøpolitikk og manglende solidaritet med fattige og flyktninger. Våre viktigste 

allierte er folkelige bevegelser som fagbevegelsen, kvinnebevegelsen, miljøbevegelsen og 

fredsbevegelsen.
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Innledning
Arbeids- og organisasjonsplanen er en langsiktig strategi som slår fast de overordna politiske og 

organisatoriske målene for fylkeslaget. Det skal også være en operativ plan, med viktige milepæler. 

Årsmøtet vedtar og reviderer arbeids- og organisasjonsplanen årlig. Gjennom årsberetningen 

gjennomføres årlig evaluering. Planen gjelder for hele fylkeslaget og er gjensidig forpliktende mellom 

fylkesstyret, folkevalgte, lokallagene og andre organer.  

Politisk strategi 

Det skal være mulig å stemme SV flere steder i 2019, enn ved kommunevalget i 2015. 

I kommunevalget 2015 stilte Hordaland SV 20 SV-lister, og en fellesliste. I tillegg til fylkestingslisten. 

Dette var et rekordhøyt antall lister. I 2019 vil det bli vanskelig å oppnå et like høyt antall lister, av den 

grunn at det vil være betydelig færre kommuner i Hordaland. Antall kommuner vil 1. januar 2020 gå 

ned fra 33 kommuner til 25 kommuner. Listene som stilles i 2019 skal gjenspeile kommunene slik de 

er fra 1.1.2020.

Oversikt over listesituasjonen slik vi ser den i dag:

Sannsynlig Usikker Usannsynlig

9 8 8
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Alle lokallag skal følges tett opp til listefristen kl 12.00 31. mars i 2019. I 2018 vil Hordaland SV gjøre 

en ekstra innsats for de 8 listene som er satt opp som usikre, dette er steder SV ikke stilte liste i 2015, 

har svake lokallag eller der listene er avhengig av at førstekandidaten tar gjenvalg. 

Øke antall folkevalgte ved kommunevalget og fylkestingsvalget i 2019

For mange av SV sine kommunestyregrupper består av en representant. Det er et mål at SV har minst 

to medlemmer i alle sine kommunestyregrupper.

Flere SVere i kommunestyret gir bedre politikk for rettferdighet og miljø, men det gjør også arbeidet 

som folkevalgt lettere, når oppgaver, verv og sakspapirer kan deles med flere. 

Strategiske valg

Rolle

I dag er Hordaland SV støtteparti for posisjonen i Hordaland fylke. Posisjonen bestående av AP, Krf og 

SP har ikke flertall og er avhengig av støtte for gjennomslag. Hordaland SV har deltatt i 

budsjettforhandlingene årlig, og fått gjennomslag for en rekke saker som gratis skolefrokost, flere 

bussavganger, fjerne nattaksten, bevare bokbåten, etablere søkbarpott for læremidler til yrkesskoler, 

øke klimasatsingen på fylket, bidrag til plastrydding, Helsehjelp til papirløse og selvforsvarskurs for 

jenter. I en svært trang økonomisk situasjon for Hordaland fylke, med nullvekst i bidragene fra staten, 

har Hordaland SV klart å flytte Hordaland i en mer miljøvennlig og rettferdig retning. 

Hordaland SV skal også være en tydelig stemme i arbeidet til sentralt. Fram mot landsmøtet 28. mars 

2019 skal Hordaland SV ta en aktiv rolle i landsmøtearbeidet med nytt prinsipprogram, nye vedtekter 

og plattform til kommunevalget. Fylkestyret vil lede arbeidet med landsmøteforberedelser, og vil 

oppmuntre lokallag til egen aktivitet i forbindelse med de forskjellige prosessene.  

Hovedsaker

1) Fordeling og velferd

SV skal arbeide for en mer rettferdig fordeling av felles goder.

SV skal arbeide for at velferdstjenester skal være et offentlig ansvar og en offentlig 

oppgave, og bidra til fornyet tillit til faglige vurderinger i offentlig sektor.

SV skal arbeide for å sikre arbeidstakernes rettigheter.
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2) Miljø og klima

Klimakrisa er vår tids største utfordring. Fylker, kommuner og lokalsamfunn må redusere sine 

utslipp og folk må få bedre muligheter til å ta miljøvennlige valg. Klimatiltak må i minst mulig 

grad gå utover naturmiljøet.

SV skal jobbe for å bringe fellesressurser under permanent heleid folkelig kontroll, på en slik 

måte som sikrer at arbeidsplasser, produksjon av varer og tjenester samt profitten bevares i 

Norge.

3) Solidaritet med mennesker på flukt

SV skal kjempe for at Norge er et land som har solidaritet med mennesker på flukt.

Støtteparti

Hordaland SV er et støtteparti for posisjonen i fylkestinget, dette gir Hordaland SV mulighet til å få 

politisk innflytelse på flere saker, samtidig som partiet ikke sitter i posisjon og dermed ville vært 

bundet opp til å stemme med resten av posisjonen. SV står fritt til å stemme som en vil. Dette er en 

situasjon som har gitt SV stor innflytelse over politikken i fylket, samtidig som vi ikke mister vår egen 

stemme utad. 

Organisatorisk strategi

Analyse

Hordaland SV har over flere år arbeidet systematisk med å øke medlemsmassen, styrke lokallagene 

og aktivisere medlemmene. Dette arbeidet har båret frukter i form av at HSV står sterkere 

organisatorisk i dag enn på flere år. Det er likevel fortsatt mange utfordringer å ta tak i, og derfor må 

arbeide fortsette. 

Status:

- Hordaland SV hadde per 31.12.2017 1134 medlemmer

- 20 lokallag. 15 med representasjon i kommunestyret, og 5 uten. 

- 29 folkevalgte representanter i kommunene. 

- 1 varaordfører. 

- 3 representanter i fylkestinget, hvor av 1 i fylkesutvalget og nestleder i miljø og 

samferdselsutvalget

- 1 representant i Stortinget. 
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- 1 representant i SVs sentralstyre

- 2 representanter i SUs sentralstyre

Våre styrker

Hordaland SV er et fylkeslag med et høyt antall medlemmer, og som har opplevd stor medlemsvekst 

de siste årene. Fylkeslaget holder også høy aktivitet, både for vanlige medlemmer og for de 

tillitsvalgte gjennom konferanser og aktivitet i lokallagene som medlemsmøter, stands, kampanjeuker 

med mer. Også fylkesstyret er et aktivt organ som møtes jevnlig. Fylkeslaget har utvalg på tre 

politikkområder: faglig utvalg, kvinnepolitisk utvalg og miljøpolitisk utvalg. 

HSV har sterke og synlige profiler lokalt, regionalt og nasjonalt i politikken. Vi er et tydelig og radikalt 

fylkeslag i SV. Videre har fylkeslaget flere solide og gode grupper i kommuner og fylkesting. Det er 

også en styrke for fylkeslaget at vi har gjennomført solide valgkamper i 2013, 2015 og 2017 med gode

resultater som ligger over landsgjennomsnittet for partiet. 

Våre svakheter

Hordaland SV har mange medlemmer, en utfordring er å få gitt alle som ønsker det en mulighet til å 

delta i SV sitt arbeid og politikkutvikling. Hordaland SV må sammen med lokallagene i større grad 

finne måter å inkludere flere medlemmer i aktivitet.

Flere av våre kommunestyrerepresentanter er alene i sine gruppe. Dette gjør kommunestyrearbeidet 

tungt og ensomt for mange. Et mål for 2019 valget er å få redusert antall enmannsgrupper.

Hordaland SV har høy aktivitet, mange medlemmer og mange folkevalgte, men svært få heltids- eller 

frikjøpte politikere. Det er krevende å følge de politiske prosessene og den daglige mediesituasjonen 

og et mål må være å få flere fulltidspolitikere som kan følge de politiske prosessene og 

mediedebattene tettere.

Organisatoriske mål 

 Gjennomføre fylkeslagssammenslåing. Hjelpe til med lokallagssammenslåing

 1400 medlemmer ved utgangen av 2018

 Ha trygge medlemmer, som ønsker seg velkommen i Hordaland SV

 Flere skal ha mulighet til å stemme SV i 2019 enn ved kommunevalget i 2015.

 Øke antall folkevalgte ved kommunevalget og fylkestingsvalget i 2019.

 Ha en god prosess med å utvikle en ny politikk for miljø og rettferdighet for Vestlandet

fylke.

 Ha trygge og dyktige folkevalgte og tillitsvalgte SVere i hele fylket. 

 Styrke den eksisterende partiorganisasjonen og få økt aktivitet i alle lokallag.
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Organisatoriske prioriteringer

Medlemmer og rekruttering

Situasjonen i dag

Hordaland SV har i dag 1134 medlemmer

Mål

 Ved utgangen av 2018 skal Hordaland SV ha 1400 medlemmer

Tiltak  

• Ved arrangementer i regi av Hordaland SV skal det alltid oppfordres til verving, eller holdes et 
lite vervekurs. 

• Alle nye SV medlemmer i Hordaland vil få en e-post og velkomstbrev i posten fra fylkeslaget. 
Lokallagene oppfordres til å ringe alle nye medlemmer for ønske dem velkommen og invitere 
dem med på møter eller annet. 

• Fylkeslaget skal hjelpe lokallagene til å gjennomføre gjenbetalingsringing i månedskiftet 
november/desember.

Lokallag

Situasjonen i dag

Hordaland SV har per i dag 20 lokallag

Mål

• Gjennomføre lokallagsammenslåinger i forbindelse med kommunesammenslåingene i 2020.

• Få SV-lokallag i to nye kommuner.

 Tiltak  

• Holde tett dialog med de lokallagene som skal slå seg sammen, for å sikre gode prosesser i 
alle de aktuelle lokallagene.

• Fylkestyret skal velger seg ut to kommuner det skal satses på å etablere nye lokallag, med 
sikte på å få stilt lister i 2019.

Folkevalgte

Situasjonen i dag

Hordaland SV har 29 folkevalgte representanter i kommunene, 3 representanter i fylkestinget og 1 

stortingsrepresentant. 
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Mål

• Ha trygge og dyktige folkevalgte og tillitsvalgte SVere i hele fylket.

• Øke antall folkevalgte ved kommunevalget og fylkestingsvalget i 2019 (se valg 2019)

• Tettere følge budsjettarbeidet i fylkeskommunen.

Tiltak  

• September 2018 skal Vestlandet SV arrangere samling for alle folkevalgte, lokallagsledere og 
fylkestyrene. Samlingen skal legges utenfor Bergen.

• Arbeide med å finne kandidater til valglistene vil starte i 2018, lag blir oppfordret til å 
gjennomføre nominasjonsprosesser tidligst mulig for å gjøre kandidatene kjent for velgerne. 

• Frikjøpe gruppeleder på fylkestinget i budsjettperioden oktober - desember.

Utvalg

Situasjonen i dag

Hordaland SV har tre utvalg per nå; Kvinnepolitisk utvalg, miljøpolitisk utvalg, fagligpolitisk utvalg. 

Utvalgene har blitt tilført sekretærressurser, noe som gir større anledning til aktivitet. Utvalgene har 

både funksjon som et godt medlemstilbud, verktøy for å utvikle ny politikk og som verktøy for å 

styrke kontakt med viktige alliansepartnere som fagbevegelsen, kvinnebevegelsen og 

miljøbevegelsen.

Mål

• Ha jevnlig aktivitet i utvalgene.

• Sørge for rekruttering av utvalgsmedlemmer. Det tilstrebes å ha medlemmer fra forskjellige 
steder i fylket.

• Skape gode allianser med aktuelle samarbeidspartnere.

• Faglig utvalg skal være et utvalg for tillitsvalgte og fagligansatte SVere.

• Alle utvalgene består av leder, nestleder og sekretær. Resten er medlemmer. Nestleder og 
sekretær velges av utvalget.

• Følge opp utvalgets politiske ansvarsområde i fylkestyret.

• skolere utvalgets medlemmer på det gjeldende politiske området.

• Arrangere medlemsmøter og skoleringer for fylkeslaget med utvalgets politiske område som 
tema.

Tiltak

• Starte utvalgsperioden med å kontakte aktuelle utvalgslederne nasjonalt.

• Kontakt de folkevalgte i Hordaland som er viktige for utvalget og fagfeltet. Særlig 
bystyregruppen i Bergen og fylkestingsgruppa.

• Arrangere minst ett medlemsmøte om utvalgets politikkområde.
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• Møter med aktuelle samarbeidsorganisasjoner:

o MPU: Naturvernforbundet, Syklistenes landsforbund, Fremtiden i våre hender, 
Bærekraftig liv osv

o FaU: LO-organisasjoner, Utdanningsforbundet, Sykepleierforbundet osv

o KPU: 8-marsinitiativet, Ottar, Kvinnefronten, kvinnedominerte fagforeninger (snakk 
med faglig utvalg)

• Spesielle tidspunkt for aktivitet for utvalgene:

o Følge opp SV sine kampanjeuker

o aksjoner/streiker/debatter

• Skrive minst to uttalelser til fylkestyremøte eller fylkesårsmøte i året.  

• Ta ansvar for merkedager

o Kpu: 8. mars

o FaU: 1. mai

o MPU: 5. juni

• Media: Utvalget skal forsøke å skrive leserbrev om en sak knyttet til utvalgets politikkområde 
annenhver måned. Leserbrevet skal gå gjennom utvalgsleder før det blir sent inn.

• Leder har ansvar for å holde utvalget orientert om hva som skjer i fylkesstyret og omvendt. 
Utvalgsleder videresender innkalling og sakspapirer for fylkestyremøter til utvalget for å 
holde utvalget oppdatert.

Skolering

Situasjonen i dag

Hordaland SV har de siste årene arrangert ideologikonferansen-Veivalg, et samlingsted for alle 
medlemmer i Hordaland SV for å diskutere mer politikk. Det er fortsatt stor etterspørsel og ønske fra 
medlemmer om å få flere møtesteder for å diskutere politikk i Hordaland SV. Fram mot 2019 
landsmøtet vil den største debatten i SV handle om SV sitt prinsipprogram, dette er en god anledning 
for Hordaland SV å invitere medlemmene med på å diskutere SV sine prinsipper. En god prosess i 
Hordaland SV vil også øke fylkeslagets muligheter for gjennomslag på landsmøtet 2019.  

Mål

• Hordaland SV skal være en tydelig stemme i debatten om prinsipprogrammet til SV fram mot 
landsmøtet 2019 

• Inkludere medlemmene i prinsipprogramdebatten

• Få gjennomslag for Hordaland SV sitt syn på landsmøtet i 2019.
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Tiltak  

• I oktober arrangere et seminar med gjennomgang av de viktigste debattene knyttet til SV sitt 
prinsipprogram. Fra seminaret skal det komme konkrete endringsforslag som skal sendes inn 
til prinsipprogramkomiteen.

• Søke samarbeid med lokallagene for gjennomføring av seminaret.

• Prinsipprogramkomiteen inviteres til å delta på seminaret.

Internkommunikasjon

Situasjonen i dag

I dag går mye av internkommunikasjonen i SV via e-post, og noen lukkede facebook-grupper (gruppe 
for lokallagsleder, gruppe for folkevalgte). Kommunikasjonen oppleves i stor grad som enveis. Det er 
ønskelig at kommunikasjonen også i større grad kan gå på tvers av lokallagene, der det kan deles 
erfaringer og ideer. Medlemmer i Hordaland får månedlig utsendt nyhetsbrev per e-post, med 
informasjon om aktuelle saker og arrangementer i fylket, per i dag er det rundt 30 prosent av 
mottakerne som åpner/leser nyhetsbrevet. 

Mål

• Få flere til å utveksle meninger og erfaringer, internt i SV.

• Øke antall som leser Hordaland SV sitt nyhetsbrev.

Tiltak  

• Gjøre Hordaland SV sin facebook-gruppe til en lukket gruppe kun for medlemmer i Hordaland
SV. De ansatte i Hordaland SV administrer siden. 

• Se på tiltak for å øke antallet som leser nyhetsbrevet fra Hordaland SV. Blant annet legge 
utsendingene til en annen dag enn SV sitt sentrale nyhetsbrev.

Sosialistisk Ungdom

Situasjonen i dag

SU har de siste årene hatt en liten nedgang i aktivitet og medlemstall, men har styrket seg etter blant 

annet et svært godt gjennomført skolevalg i 2017.

Mål

• Styrke SU i fylket.

Tiltak  

• Inkludere SU mer i SV sitt arbeid, ved å sikre SU representasjon i alle av SV sine komiteer og 
utvalg.
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Valg 2019

Situasjonen i dag

Hordaland SV har de siste valgene gått fram, og har hatt et resultat over landsgjennomsnittet.  

Lister og lag:
Arbeidet med lister og lag må starte i 2018. Torunn Olsnes er, i samarbeid med fylkessekretær, 
listeansvarlig i fylket. Det vil være avgjørende å få avklart så tidlig som mulig hvilke lokallag som ikke 
trenger hjelp med å få på plass en liste, slik at fylkeslaget kan bruke krefter på de lagene som trenger 
hjelp, og for å få på plass lister i nye kommuner.

Lister og lag

• Arbeide med å finne kandidater til valglistene vil starte i 2018, fylkestyret vil våren 2018 få 
oversikt over listesituasjonen i de forskjellige lokallagene, for å kunne hjelpe til der det 
trengst.

• Lokallag blir oppfordret til å gjennomføre nominasjonsprosesser tidligst mulig for å gjøre 
kandidatene kjent for velgerne.
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