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Arbeids- og organisasjonsplan for 1 

Vestfold SV 2018 2 

Innledning 3 

Arbeids og organisasjonsplanen er denne gangen for et år. I 2019 skal vi slå oss sammen 4 

til et nytt fylke Vestfold og Telemark. Det er det laget egne prosesser for dette. Denne 5 

AOPen har fokus på fylkeslagets rolle for å følge opp lokalene og de folkevalgte. De 6 

overordene politiske prioriteringen vises til den nasjonale AOPen. 7 

Politisk strategi  8 

Hovedmål 9 

At SV skal være en tydelig stemme i kommunene og «fylket» for rettferdig, fordeling, 10 

miljø, feminisme, antirasisme og fred. Vi skal kjenne våre lokalsamfunn, og være 11 

talerøret for folk og et mangfold av stemmer med ulike bakgrunner. 12 

Delmål 1 13 

Fortsette vervinga, bygge en sterkere organisasjon med økt innflytelse til medlemmene, 14 

og en inkluderande partikultur hvor det er lett å bidra/komme. 15 

Delmål 2 16 

Aktivisere og skolere fleire medlemmer og aktivster til å være listekandidatar og delta i 17 

den lange valkampen, i partiorganisasjonen og i sosiale media. 18 

Delmål 3. 19 

Bruke fylkeslagets  som arrangør av skolering, spennende temamøter/rep.skap som gir 20 

rom for både refleksjon, politikkutvikling frå grunnplanet og læring.  21 

Strategiske valg 22 

Rolle 23 

SV i Vestfold skal fortsette å være det tydeligste alternativet til dagens poltikk med en 24 

tydelig stemme i kommunen og vestfoldsamfunnet for større rettferdighet, fordeling (rød 25 

sak) og en samfunnsutvikling fram mot et 0-utslippssamfunnet (grønn sak). 26 

Hovedsaker 27 

SV utfordring er at vi oppfattes som et snilt parti med «lite» realistiske løsninger. I det 28 

kommende året bør vi ha en tydelig profil på saker som vi kan få sakseierskapet til, med 29 

troverdige løsninger på de problemene vi beskriver.  30 

I fylkespolitikken og lokalt skal vi videreføre arbeidet med klimavennlig og grønn areal- 31 

og næringspolitikk.  Grønne arbeidsplasser og lokalsamfunnsutvikling som minker 32 

behovet for transport er viktig. Vi skal unngå tap av matjord.  33 
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Vi skal arbeide for et vestfoldsamfunn med mindre forskjeller og rom til alle. I 34 

fylkespolitikken står psykisk helse og frafall i videregående skole sentralt. I lokallaga 35 

bør vi videreføre arbeidet med kampen mot barnefattigdom, økte forskjeller i makt og 36 

rikdom og en sosial boligpolitikk. 37 

 38 

Vi skal ha fokus på integrering av flyktninger, og hindre at høyreekstreme krefter får 39 

fotfeste i Vestfolds gater. Kampen mot rasisme og fremmedfrykt må også henge sammen 40 

med å ta folks opplevelse av avmakt og frykt for arbeidsplasser, lønn og fremtiden på 41 

alvor. 42 

 43 

Vestfold SV vil også i perioden legge vekt på fredsarbeid og internasjonal solidaritet. 44 

 45 

Vi har inngått samarbeidsavtale med Fagforbundet, denne må videreføres til 46 

samarbeidsavtaler på lokalt nivå. Vi bør også knytte sterkere bånd til andre fag- og 47 

grasrotbevegelser som FO, Utdanningsforbundet, Sykepleierforbundet, LO i Vestfold, 48 

Naturvernforbundet, Nei til EU, Nei til atomvåpen, Framtiden i Våre Hender, 49 

Fredslaget i Tønsberg og Besteforeldrenes klimaaksjon. 50 

Strategisk valg 1 51 

Støtte lokallaga i å skape en god og åpen nominasjonsprosess med nominasjon i 2018. 52 

Fylkeslaget skal også bidra til at laga jobber aktivt for å kjenne sitt lokalfunn og finne 53 

en til to - tre tydelige lokale saker i tråd med partiets profil. 54 

Strategisk valg 2 55 

Starte den lange valgkampen, med fokus på at SV er partiet som vil gjøre noe med at 56 

forskjellene øker, og at vi tørr å gjøre de nødvendige strukturelle grepene for å nå 57 

nullutslippssamfunnet.  58 

Organisatorisk strategi 59 

Analyse 60 

Fylkesorganisasjonen er i en sammenslåings prosess, med Telemark. Det vil kreve 61 

mange ressurser. Det er derfor viktig å holde oppe at fylkeslaget skal bistå lokallaga i de 62 

lokale sammenslåingsprossene, og holde fokus på deltakelse og medbestemmelse for alle 63 

medlemmer. Vi må videreføre arbeide med å gi flest mulig et rom for å bli med i SV og 64 

sikre fornyelse og mangfold bland våre tillitsvalgte. 65 

Status: 66 

- Pr. 31.12.2017 har Vestfold SV 399 medlemmer 67 

- Vi har 7 aktive lokallag 68 

- Vi har 13 folkevalgte og en rekke SVere i kommunale verv. 69 

- Vestfold SV har 1 fylkestingsrepresentant denne perioden.  70 

- Alle aktive lag har politisk representasjon i kommunen. Ingen av de passive lag 71 

har politisk representasjon, men vil får det etter at kommunene er slått sammen. 72 
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Våre styrker 73 

Vestfold SV har en god medlemsvekst, aktive lokallag og kommunestyregrupper i de 74 

fleste kommuner. Flere av våre medlemmer og politikere er aktive i sosiale medier og 75 

profilerer våre hovedsaker aktivt. Vi får jevnlig oppslag i lokale media på viktige saker.  76 

Vestfold er geografisk et lite fylke – det gjør at vi kan nå mange medlemmer når 77 

fylkeslagett har sine arrangementer, eller ved å invitere hele fylket til arrangementer i 78 

lokallaga. 79 

Våre svakheter 80 

Det er varierende aktivitet i lokallaga. Vi har fått mange nye medlemmer – og må skape 81 

et rom at de får et variert tilbud om aktivitet. Vi må også jobbe videre med partikulturen 82 

sånn at vi aktivt inkluderer nye medlemer. 83 

Det er varierende engasjement på representantskapets/fylkeslagets samlinger og vi 84 

klarer fortsatt ikke å få alle lokallag representert. Fylkeslagets aktivitet er preget av 85 

stram økonomi. Det er fortsatt slik at de fleste på fylkesnivå har tunge 86 

kommunalpolitiske verv. 87 

Organisatoriske mål 88 

Skape en god sammenslåingsprosess med Telemark. 89 

Bidra til at alle medlemmer får tilbud om aktivitet og innflytelse, gjennom møter, 90 

skolering, nettverk og åpne program- og poltikk-utviklingsprosesser.  91 

 Organisatoriske prioriteringer 92 

Mål 93 

Fortsatt medlemsvekst er en viktig oppgave, og gi å gi tilbud om aktivitet. Fylkeslaget 94 

bør bidra til lokallaga starter tidlig med programarbeidet og har nominasjonsmøte i høst.  95 

Vi skal støtte lokallaga i få til gode og åpne programprosesser, og gi skolering for at vi 96 

kan få nye folk til stille øverst på listene, 97 

Tiltak  98 

• Sosialemedia-gruppa, partiet sentralt og fylkeslaget bør stimulere til løsninger 99 

hvor medlemmene kan bidra nettbasert for å levere forslag mv i tillegg til det mer 100 

tradisjonelle program arbeidet. 101 

• Ha et skolerings opplegg våren 2018 som kan gi nye folk trygghet til å ta på seg 102 

sentrale listeplasser, eller gå inn som tillitsvalgte. 103 

• Vestfold SV skal bidra tå å engasjere alle lokallag til å være aktive i 104 

kampanjeuker og på aksjonsdager. 105 

• Fortsette å dele aktuelle arrangementer både egne og i lokala og i sosiale medier. 106 

Vestfold SV skal ha en aktiv strategi for trygge og inkluderende møteplasser, og en 107 

kultur for å si fra når noen går over streken og tilrettelegging for ulike 108 

funksjonsnedsettelser.   109 
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Faglige ledere 110 

Vestfold SV har, i tillegg til øvrige styremedlemmer i fylkesstyret, egne fagansvarlige på 111 

ulike sentrale politiske områder. De fagansvarlige velges på årsmøtet, og deltar på 112 

fylkesstyremøtene. 113 

Vestfold SV har følgende fagansvarlige per januar 2018: 114 

-          Internasjonal leder 115 

-          Miljøpolitisk leder 116 

-          Faglig leder 117 

-          Kvinnepolitisk leder 118 

 119 

Faglige lederne er saksansvarlige for sine fagområder på fylkesnivå, og kan ha egne 120 

utvalg/nettverk gjerne sammen med Telemark.  De skal legge tilrette for skolering 121 

innenfor sitt område og skal drive politikkutvikling for Vestfold SV. Faglige ledere 122 

fungerer som bindeledd mellom utvalgene sentralt- og fylkesstyret.  Utvalgene/nettverka 123 

består av ulike medlemmer i Vestfold SV. 124 

Faglige lederne i Vestfold SV bør delta på møter/samlinger med utvalgene sentralt med 125 

jevne mellomrom for å formidle saker tilbake til sitt utvalg og fylkesstyret.  126 

Medlemmer, rekruttering og lokallag 127 

Situasjonen i dag 128 

Vestfold SV hadde en målsetting om 400 medlemmer pr. 01.06. 2017. Med fokus på 129 

verving og medlemsmobilisering også i 2017, er vi tett oppunder målet med 399 130 

medlemmer pr. 31.12.17.  131 

Mål 132 

• Pr. 31.12.2018 ha minst 450 medlemmer 133 

• Ha aktive lag i alle kommuner, når kommunereformen er fullført. 134 
Tiltak   135 

• Fortsette vervearbeidet i 2018, konkretisering av mål pr. lag. 136 

• Bistå lokallaga og legge til rette for gode fusjonsprosesser i lokallag som blir 137 

berørt av kommunesammenslåing. 138 
• Gjennomføre en organisatorisk skoleringsdag – også for å avklare hva som er 139 

ønsket og mulig lokal aktivitet, og hva som kan tilbys på fylkesnivå  140 

Folkevalgte 141 

Situasjonen i dag 142 

SV er pr. 01.01.18 representert i 8 av 9 kommunestyrer, og har 1 representant på 143 

fylkestinget. 144 

Mål 145 

• Å øke antall representanter etter fylkestingsvalget i Vestfold og Telemark 2019  146 

• Være representert i alle kommuner etter kommunevalget 2019 147 
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Tiltak    148 

• Støtte lokallaga i program og nominasjonsprosessen – med vekt på å bidra til 149 

åpne og nytenkende prosesser (kjenn ditt lokasafunn, svake 150 

stemmer/demokratiutvikling, og samspill med grasrots- miljø- og fagbevegelsen,) 151 

•  Vedta en offensiv valgkampstrategi, med tydelige prioriteringer innafor politiske 152 

områder og aktiviteter/tiltak. 153 

• Sette i gang valgkampskolering/mobilisering i lokalorganisasjonen fra og med 154 

vinteren 2018 155 

• Folkevalgtsamling som en del overnattings-seminaret. 156 

 157 

Skolering 158 

Situasjonen i dag 159 

Vestfold SV har gjennomført skoleringssamling med overnatting i samarbeid med 160 

fylkestingsgruppa, kampanjeskolering og valgkampskolering Dette ønsker fylkeslaget å 161 

videreføre de kommende år. 162 

Mål 163 

Gi tilbud om skolering i SVs poltikk, for å skape større trygghet hos folk til å påta seg 164 

tillitsverv og til å stå på listene. 165 

Tiltak    166 

• Lage en kursrekke for aktivister og «mulige listekandidater» 167 

• Ha to dagskonferanser i vår en som oppstart på programarbeidet (om 168 

demokratiutvikling) og en om kommunalpolitikk 169 

• Ha konferanser på sentrale poltikkområder helst sammen med 170 

«fagmiljø»/organisasjoner som en del av kursrekka. 171 

• Samarbeide med lokallaga om mobilisering fra hele fylket for å gi et bredt tilbud 172 

om skolering. 173 

• Vestfold SV skal gjenta suksessen med skolering/mobilisering-samling i 174 

samarbeid med fylkestingsgruppa f.eks på Eidene med folkevalgt oppfølging. 175 

Telemark SV inviteres til denne. 176 

• Sosialemedia gruppa tilbyr skolering i bruk av dette til lokallaga og på 177 

fylkesnivået. 178 

Sosialistisk Ungdom 179 

Situasjonen i dag 180 

Det er i dag et aktivt fylkeslag og fire aktive lokallag av SU i Vestfold. 181 

Mål 182 

• At de deltar og opplever å ha makt og innflytelse i Vestfold SVs organer og 183 

arrangement. 184 

• Støtte SUs organisatoriske utvikling. 185 

Tiltak    186 

• Org. sekretær følger de opp ift organisatorisk støtte (og regnskap). 187 

• Ny felles skolering – gjerne et ideologiseminar som vi har hatt sammen før. 188 

 189 


