Arbeids- og organisasjonsplan for
Vestfold og Telemark SV 2019-2021
Om planen
Arbeids- og organisasjonsplanen er et operativt arbeidsdokument som legger overordna
organisatoriske og politiske føring for fylkeslaget, med en langsiktig strategi for hvordan
fylkeslaget skal nå målene. Årsmøtet vedtar og reviderer arbeids- og
organisasjonsplanen årlig. I årsberetningen evalueres planen. Planen gjelder hele
fylkeslaget og er gjensidig forpliktende mellom fylkesstyret, folkevalgte, lokallagene og
andre organer.
Fylkesstyret operasjonaliserer arbeids- og organisasjonsplanen i første møte etter
årsmøtet, og dette er utgangspunkt for aktiviteten i årsmøteperioden.

Politisk strategi
SV er et sosialistisk og feministisk parti. Vi arbeider for en politikk som endrer folks
livsvilkår, og som bidrar til å ta vare på miljøet for kommende generasjoner. Vestfold og
Telemark SV har som ansvar å være en tydelig, radikal stemme for miljø, feminisme,
rettferdig fordeling og internasjonal solidaritet. Vi skal kjenne våre lokalsamfunn, og
være talerøret for folk og et mangfold av stemmer med ulik bakgrunn.
Vi skal bygge de sosiale og politiske alliansene som er nødvendig for å skape flertall for
vår politikk.

Mål
Vestfold og Telemark SV skal være et tydelig parti på venstresiden i norsk politikk.
Målet er å gjøre et så godt valg at vi får økt innflytelse og representasjon i fylkesting og
kommunestyrer i hele fylket. Vi skal bringe gode innspill og forslag til landsstyret og
stortingsgruppa.
Vestfold og Telemark SV skal jobbe i tråd med de politiske hovedsakene som er vedtatt
av Landsmøtet. «For de mange ikke for de få», “Mennesker, ikke markeder” og “Fremtid,
ikke forurensing” er overordnet slagord inn i valgkampen. Arbeidet skal preges av
saklighet, ryddighet, respekt og gode faglige argumenter.
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Tiltak 1
Jobbe aktivt med å verve nye medlemmer, bygge en sterkere organisasjon hvor
medlemmene gis økt innflytelse. Styrke en inkluderende partikultur hvor det er enkelt å
komme med forslag og innspill.
Tiltak 2
Aktivisere og skolere flere medlemmer, slik at vi går styrket inn i valgkampen og
engasjerer flere medlemmer i fylket. Vi skal også økt bruk av sosiale medier.
Tiltak 3
Fylkesstyret legger til rette for skolering, representantskapsmøter og åpne møter med
aktuelle politiske temaer som legger til rette for utvikling av politikk, refleksjon og
sosialt samvær.

Strategiske valg for 2019
Strategisk valg 1
En prioritert oppgave er å gi SV en mer avklart posisjon i forhold til konkurrerende
partier og å bli en prioritert samarbeidspartner for organisasjoner i arbeidslivet, i
miljøbevegelsen og andre organisasjoner som ligger oss nært.
I 2019 skal Vestfold og Telemark SV bygge allianser, utvikle samarbeidsformer og
formalisere samarbeid med fag- og grasrotbevegelser. Det skal foretas en kartlegging av
de samarbeidsavtaler og intensjonsavtaler fylkeslaget har, slik at man utarbeider en
strategi for avtalefornyelser. Fylkesavdelingen skal bistå lokallag der det er aktuelt å
formalisere samarbeid.
Strategisk valg 2
Vestfold og Telemark SV skal bygge videre på den positive innstillingen som har vært i
sammenslåingsprosessen. Vi skal legge til rette for vitalisering av fylkeslaget, hvor
medlemmer, grasrota og lokallagene er ivaretatt. Vi skal fortsatt være en pådriver for at
det tas hensyn til både distriktene og byområdene i den videre prosessen.
Strategisk valg 3
I valgkampen skal vi ha tydelig fokus på at SV er partiet som vil gjøre noe med økende
forskjellene, og at vi tør å gjøre de nødvendige strukturelle grepene for å nå
nullutslippssamfunnet. Vi skal tydeliggjøre røde og grønne saker og hvordan og hvorfor
disse sakene henger sammen.
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Organisatorisk strategi
Analyse
Vestfold og Telemark SV har en heltidsansatt distriktssekretær, som i tillegg fører
regnskap for Agder SV.
Gruppeleder for fylkestingsgruppa i Telemark SV er frikjøpt gjennom politiske verv i
fylkeskommunen. Dette legger til godt rette for at partiet er representert og synlig i
fylket.
I Vestfold er det kun ett lokallag som ikke har vært eller er i en sammenslåingsprosess.
Det er viktig at fylkesorganisasjonen bistår lokallaga i omstillingsprosessen. I Telemark
er det kun en kommunesammenslåing, og det er opprettet ett nytt lokallag. I de fleste
øvrige lokallag er det jevn aktivitet. Det er et par passive lokallag, og det er fire
kommuner hvor vi ikke har lokallag.
Det er viktig å holde fokus på deltakelse og medbestemmelse for alle medlemmer. Vi må
videreføre arbeide med å gi flest mulig et rom for å bli med i SV og sikre fornyelse og
mangfold bland våre tillitsvalgte.
Status
- Pr. 31.12.2018 har Vestfold og Telemark SV til sammen 848 medlemmer det er 49
mer enn ved sist årsskifte. Da regjeringsforhandlingene var ferdige i januar 2019
økte medlemstallet til 922, pr. 22.01.19.
- Vi har 17 aktive og 2 passive lokallag
- Vi har 29 folkevalgte og en rekke SVere i kommunale verv.
- Vestfold og Telemark SV har 1 fylkestingsrepresentant i hvert av fylkestingene
- Det er 4 kommuner med lokallag uten representasjon i kommunestyret.
Våre styrker
Vestfold og Telemark SV har en god medlemsvekst, aktive lokallag og
kommunestyregrupper i de fleste kommuner. Fylkeslagets tillitsvalgte har god kontakt
med fagbevegelsen i fylket. Våre folkevalgte er representert i politisk ledelse i begge
fylkesting og i de fleste kommunestyrer.
Flere av våre medlemmer og politikere er aktive i sosiale medier og profilerer våre
hovedsaker aktivt. Vi får jevnlig oppslag i lokale media på viktige saker.
Vi har hatt en grundig og god prosess i forhold til sammenslåing av fylkeslaga, dette gir
oss et godt grunnlag for å bygge organisasjonen videre.
Våre svakheter
Det er lav aktivitet i enkelte lokallag. Vi får fremdeles mange nye medlemmer, og må
skape et rom at de får et variert tilbud om aktivitet. Vi har mange små og sårbare
miljøer der vi skulle vært godt organisert. Vi må også jobbe videre med partikulturen
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sånn at vi aktivt inkluderer nye medlemmer. Fylkeslaget må bli enda bedre til å drive
aktiv mobilisering til egne arrangementer og skolere flere i bruk av sosiale medier.
Det er varierende engasjement på representantskapets/fylkeslagets samlinger og vi
klarer fortsatt ikke å få alle lokallag representert.

Organisatoriske mål
Fylkeslaget skal bidra til at alle medlemmer får tilbud om aktivitet og innflytelse,
gjennom møter, skolering, nettverk og åpne utviklingsprosesser for å skape god politikk.
Lokallaga driver en aktiv, utadretta og variert valgkamp, i samarbeid med fylkeslaget.
Det nye fylkeslaget Vestfold og Telemark SV skal gjenspeile hele den nye regionens
demografi og interesser på en balansert måte.
Fylkeslaget skal fortsatt stimulere til medlemsvekst gjennom aktiv rekrutering.
Fylkesstyret skal spille en aktiv rolle i forhold til å oppfordre lokalorganisasjonen til
aktivitet og stimulere til skolering også lokalt.
Bygge fylkeslaget videre på erfaringen fra sammenslåingsprosessen.
Representantskapet er aktivt som politikkutviklende arena, og skolering av
organisasjonen.
Tiltak
• Bruke valgkampforberedelsene våren 2019 til å ha et opplegg for skolering som
kan gi nye folk trygghet til å gå inn som valgkampaktivister og tillitsvalgte.
• Vestfold og Telemark SV skal bidra tå å engasjere alle lokallag til å ha en aktiv,
utadretta og variert valgkamp.
• Fortsette å dele aktuelle arrangementer i fylkeslaget og lokalaga i sosiale medier
• Vestfold og Telemark SV skal ha en aktiv strategi for trygge og inkluderende
møteplasser, en kultur for å si fra når noen går over streken og tilrettelegging for
ulike funksjonsnedsettelser.

Organisatoriske prioriteringer
Politiske fagansvarlige/ledere
Vestfold og Telemark SV har fagansvarlige på sentrale politiske områder som er
styremedlemmer i fylkesstyret med fulle rettigheter.
Vestfold og Telemark SV har følgende fagansvarlige:
Internasjonal leder
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-

Miljøpolitisk leder
Faglig leder
Kvinnepolitisk leder

Fagligansvarlige er saksansvarlige for sine fagområder på fylkesnivå, og kan ha egne
utvalg/nettverk. De skal legge til rette for skolering innenfor sitt område og skal drive
politikkutvikling for Vestfold og Telemark SV. Faglige ledere fungerer som bindeledd
mellom utvalgene sentralt- og fylkesstyret. Evt. utvalg/nettverk består av ulike
medlemmer i Vestfold og Telemark SV.
Faglige lederne i Vestfold og Telemark SV bør delta på møter/samlinger med utvalgene
sentralt med jevne mellomrom for å formidle saker mellom utvalg og
fylkesstyret. Fylkesstyret skal oppnevne en EØS kontakt som skal samarbeide inn mot partiets
sentrale EU og EØS utvalg.

Medlemmer, rekruttering og lokallag
Situasjonen i dag
Vestfold og Telemark SV hadde 848 medlemmer pr. 31.12.18, og 922 medlemmer pr
22.01.19.
Mål
•

Innen 31.12.19 – 1100 medlemmer

Tiltak
• Bruke valgkampen 2019 aktivt til vervearbeid
• Utarbeide et arbeidsdokument for hvordan vi møter nye medlemmer.

Lokallag
Situasjonen i dag
Vestfold og Telemark SV har pr. 31.12.2018 17 aktive og 2 passive lokallag
Mål
• Innen 31.12.19 skal alle 19 lokallag være registrert som aktive lag
• Innen 31.12.20 ha etablert lokallag i minst en ny kommune.
Tiltak
• Fylkesstyret skal sørge for at medlemmer i passive lag får informasjon om
aktiviteter arrangert i Vestfold og Telemark.
• Fylkesstyret skal samarbeide med aktive lokallag om å verve/mobilisere i
nabokommuner uten aktive lag.
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Folkevalgte
Situasjonen i dag
Det er etter sist kommune- og fylkestingsvalg 31 SV-folkevalgte i Vestfold og Telemark.
SV er pr. 01.01.19 representert i 16 av 21 kommunestyrer, og har 1 representant på
fylkestinget i begge (de gamle) fylkestingene.
Mål
• Å øke antall representanter etter fylkestingsvalget i Vestfold og Telemark 2019
• SV er representert i alle kommuner hvor vi stiller lister i 2019
Tiltak
• Vedta en offensiv valgkampstrategi, med tydelige prioriteringer innafor politiske
områder og aktiviteter/tiltak.
• Sette i gang valgkampskolering/mobilisering i lokalorganisasjonen straks etter
årsmøtet 2019
• Gjennomføre en lokalvalgkamp i 2019 som bygger videre på gode allianser fra
valgkampen 2017. Folkevalgtsamling som en del overnattings-seminaret.

Skolering
Situasjonen i dag
Vestfold og Telemark SV har gjennomført skoleringssamling med overnatting i
samarbeid med fylkestingsgruppa, med fokus på kampanjeskolering og skolering i
aktuelle fylkespolitiske tema. Dette ønsker fylkeslaget å videreføre de kommende år, i
2019 som en del av skolering til valgkampen. Det er også gjennomført flere
dagskonferanser med aktuelle politiske tema.
Mål
Gi tilbud om skolering i SVs politikk og valgkampaktiviteter, for å skape større trygghet
hos folk til å påta seg tillitsverv og melde seg som valgkampaktivister.
Tiltak
• Holde representantskapets møter som dagskonferanser, tilgjengelig for alle
medlemmer, med fokus på sentrale politikkområder. Gjerne sammen med
organisasjoner og fagmiljøer.
• Vestfold og Telemark SV skal gjenta suksessen med skolerings og
mobiliseringsamling i samarbeid med fylkestingsgruppa f.eks på Eidene.
• Samarbeide med lokallaga om mobilisering fra hele fylket for å gi et bredt tilbud
om skolering.
• Valgkampskolering skal også inneholde organisatorisk skolering – også for å
avklare hva som er ønsket og mulig lokal aktivitet, og hva som kan tilbys på
fylkesnivå
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Sosialistisk Ungdom
Situasjonen i dag
Det er i dag aktive fylkeslag i begge de gamle fylkene og fem aktive lokallag av SU i
Vestfold og Telemark.
Mål
•

At SU deltar og opplever å ha makt og innflytelse i Vestfold og Telemark SVs
organer og arrangement.
Støtte SUs organisatoriske utvikling.

•
Tiltak
• Org.sekretær følger bistår med organisatorisk støtte og regnskap.
• Ny felles skolering – gjerne med fokus på valgkamp og aktiviteter for å nå unge
velgere/førstegangsvelgere.

Valg 2019
Situasjonen i dag
SV er i dag representert i kommunestyrene i Horten, Holmestrand, Sande, Re, Tønsberg,
Færder (tidl. Nøtterøy, fellesliste), Sandefjord, Larvik, Skien, Porsgrunn, Notodden,
Kragerø, Siljan, Bø, Nome, Tinn, Vinje og Drangedal. Til valget i 2015 stilte vi også liste
i Bamble og Sauherad. Til neste kommunestyreperiode er Holmestrand (Hof) og Sande,
Tønsberg og Re, Nøtterøy og Tjøme, Sandefjord, Andebu og Stokke, Larvik og Lardal,
Sauherad og Bø én kommune.
SV er representert i Vestfold fylkesting og Telemark fylkesting. I Telemark deltar SV i
aktivt posisjonssamarbeid.
Mål
SV skal stille lister i alle kommuner vi stilte liste i 2015. I tillegg skal vi stille liste i
Seljord og Tokke i 2019. Vårt mål er å sitte i kommunestyret i alle kommuner hvor vi
stiller til valg. Vi går også til valg til nytt fylkesting for Vestfold og Telemark
fylkeskommune med mål om å bidra til å trekke den nye regionen i en grønn og rød
retning.
Tiltak
• Vedta en offensiv valgkampstrategi med prioritet på utadretta og alternative
aktiviteter.
• Ta i bruk sosiale medier som prioritert aktivitet i valgkampen
• Ha et aktivt samarbeid mellom fylkeslaget og lokallagene for å utnytte alle
ressurser på best mulig måte.
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Politiske hovedsaker
Vestfold og Telemark SV skal holde fokus på partiets to hovedsaker, ulikhet, og
klima og miljø. I det kommende året skal vi ha en tydelig profil på saker som vi
kan ha eierskap til, med troverdige løsninger på de problemene vi beskriver.
I fylkespolitikken og lokalt, skal vi videreføre arbeidet med klimavennlig og
grønn areal- og næringspolitikk. Grønne arbeidsplasser og
lokalsamfunnsutvikling som minsker behovet for biltransport er viktig. Vi skal
minimere tap av natur og matjord.
Vi skal arbeide for et samfunn med mindre forskjeller og med rom til alle. I
fylkespolitikken står psykisk helse og frafall i videregående skole sentralt. I
lokallaga bør vi videreføre arbeidet mot økte forskjeller i makt og rikdom, og for
en sosial boligpolitikk. Det bør være et særskilt fokus mot barn som vokser opp i
familier med vedvarende lav inntekt. Vi skal ha fokus på integrering av
flyktninger, og hindre at høyreekstreme krefter får fotfeste i vårt fylke. Kampen
mot rasisme og høyreekstreme holdninger i fylket skal alltid være høyt prioritert.
I tillegg må det jobbes for en sosial politikk som begrenser rekrutteringen til
ekstreme miljøer og radikalisering.
Vestfold og Telemark SV vil i perioden legge vekt på fredsarbeid og internasjonal
solidaritet.

Hovedsak 1 Klima/miljø
Våre hovedsaker for nullutslipp-samfunnet, skal gi mening til det grønne skiftet,
gi økt verdiskaping i Vestfold og Telemark og aktivitet i industri og næringsliv
utenfor petroleumssektoren. Våre prioriteringer skal bidra til å utvikle nye
inntektskilder, og bygge landet i retning nullutslippssamfunnet.
Ulik type industri, prosess, næringsmiddel og teknologi, spiller en unik rolle i
Vestfold og Telemarks regionale næringsprofil. Bare i Telemark utgjør industrien
2/3 av det totale fotavtrykket, når det kommer til utslipp av klimagasser. Derfor
må vi støtte industrien som kutter utslipp i egen produksjon og som jobber med
resirkulering og gjenvinning av industriavfall og CO2 fangst. I industrien møtes
det røde og det grønne; arbeidslivspolitikk, sosial dumping, fagopplæring og
sysselsetting utgjør røde politiske utfordringer. Utslipp, plastforsøpling,
avfallshåndtering og kraftforsyning utgjør grønne politiske utfordringer. Disse
forutsetningene gjør industrien til et naturlig utgangspunkt for å sette Vestfold
og Telemarks stempelet på SV, og for å sette SV-stempel på Vestfold og
Telemark.
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•

Støtte industri som jobber med å kutte utslipp i egen produksjon og
utarbeider nye metoder for avfallshåndtering.

•

Prioritere togsatsing og videreutvikling av jernbanen.

•

Vestfold og Telemark SV vil arbeide for at staten avslutter planen om å
opprette et deponi for farlig avfall i Dalen gruver i Brevik.
Vestfold og Telemark SV støtter etablering av pilotprosjekt for CO2 fangst
og lagring ved Nordcem i Brevik.

•

Hovedsak 2 Ulikhet
Kampen mot økt sosial ulikhet skal være en sentral del av fylkeslagets politiske
arbeid, og inneholder flere fokusområder:
•
•
•
•
•
•
•

Lik tilgang til viktige velferdsordninger for alle i det nye fylket må sikres.
Kamp for faste, heltidsstillinger og mot ufrivillig deltid.
Kampen mot sosial dumping videreføres, blant annet via Skiens/Telemarksmodellen og mot bemanningsbyråer.
Tilgang til lokale og gode skoler, barnehager og fritidsaktiviteter for barn
og unge, uavhengig av foreldrenes bosted, inntekt og formue.
Pådriver for å holde barnetrygden utenfor beregning av økonomisk
sosialhjelp der det ikke gjøres i dag.
Jobbe bredt for at alle skal føle tilhørighet og være inkludert i samfunnet
via arbeid, frivillig arbeid og få være en del av felleskapet.
Vestfold og Telemark SV skal bekjempe privatisering av offentlig
virksomhet. Dersom offentlig enheter legges ut på anbud skal det i
anbudsdokumentene stilles krav til tariffavtale og at lønns og
pensjonsvilkår skal være minst like gode som i offentlig regi.

Ved å jobbe på disse politiske områdene lokalt vil vi synliggjøre SVs politikk i alle
kommuner og lokallag. Lokale saker bør knyttes opp mot sentral politikk og på
denne måten vil vi fremstå som et stabilt parti med tydelig politisk retning på
venstresiden i norsk politikk.
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