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Innledning 

Et ter  8 å r  i r egjer ing tapte de rødgrønne Stor t ingsvalget  og SV gjorde sit t  dår ligste 

stor t ingsvalg. En mobiliser ing de siste ukene før  va lget  bidro t il a t  vi kom over  sperregrensa  

med om lag 1600 stemmer  og sikret  en  stor t ingsgruppe med 7 representanter . 

Par t iet  har  brukt  de to siste årene t il å  etablere seg som det  tydeligste opposisjonspar t iet  på 

Stor t inget  samt idig som det  har  blit t  brukt  store ressurser  på å  u tvikle ny polit ikk og finne 

frem t il en ny profil for  par t iet . Det te a rbeidet  har  ledet  frem t il forslag som beskr iver  SV som 

et  rødt , grønt  og feminist isk par t i. Høsten 2013 presenter te vi vår t  første a lterna t ive budsjet t  

på  10 år . Her  presenterer  vi løsninger  som klar t  viser  sammenhengene mellom det  røde og det  

grønne i polit ikken samt idig som vi bruker  minst  oljepenger  av a lle par t iene på  Stor t inget .  

Som opposisjonspar t i har  det  vært  vikt ig for  SV å  videreføre et  sterkt  samarbeid med 

organisasjoner  i fagbevegelsen , miljøbevegelsen , kvinnebevegelsen  og solidar itet smiljøene. Det  

er  når  vi jobber  i nær a llianse med dem som deler  våre mål vi er  i stand t il å  set te dagsorden og 

skape fler ta ll for  polit iske saker . 

Organisator isk har  dår ligere økonomi git t  ut fordr inger , men også  muligheter  for  nye 

sa t sninger .  

 Samarbeidet  mellom par t ikontoret  og stor t ingsgruppen er  viderefør t . Færre ansa t te har  

økt  behovet  for  samhandling.  

 Ordningen med fylkes- og dist r iktssekretærer  ble høyt  pr ior iter t  når  vi måt te 

nedbemanne et ter  va lget  og har  betydd mye for  organiser ingen av det  loka le 

par t iarbeidet .  

 Medlemsta llet  har  det  siste å ret  fa lt , og vi må sa t se mer  på rekrut ter ing av nye 

medlemmer  fremover . 

Landsmøtet 2013 

Landsmøtet  ble avholdt  på  Thon Hotel Arena på  Lillest røm, 15. t il 17. mars 2013. Følgende 

u t ta lelser  ble vedtat t : 

 La barna  bli 

 100 år  med stemmeret t  

 Norge må ut  av EØS 

 Færrest  mulig fly 

 Faglighet , fr ihet  og forebygging 

 Gul st r ipe, hyppige fer jeavgangar  og jernbane i dist r ikta  

 Fisk foran  olje 

 Grønne byer  med rom for  a lle 

I t illegg vedtok par t iet  a rbeidsprogram for  per ioden 2013-2017. 



 
Valgte organer 

Landsstyret 

Landsstyret  hadde 5 møter  i 2013, og behandlet  tota lt  30 saker  i løpet  av året . I 2014 har  det  

blit t  avholdt  6 møter , hvorav et t  t elefonmøte. Landsstyret  behandlet  34 saker  i 2014. 

Landsstyret  har  vedtat t  følgende ut ta lelser  i per ioden: 

2013: 

 Trygge mot tak for  asylsøkere 

 Snu pengest rømmene 

 Utta lelse om den polit iske situasjonen  

 Styrket  vern  mot  diskr iminer ing 

2014: 

 Kommunevalgplat t formen  

 Et  t redje standpunkt . Ulik bakgrunn – felles framt id 

 SV fordømmer  russisk aggresjon  

 Folkets fisk ska l foredles loka lt  

 J a  t il st ille na tur  

 Trygghet  for  de a ller  mest  sårbare kvinnene 

 Støt te t il HK og Industr i energi 

 Sterkere press på  Israel 

 Feminisme – et  fr igjør ingsprosjekt  

 Alle regioner  må behandles likt  

 Forhandlingsansvaret  t ilbake t il sta ten  

 Kjønnsfr ihet  i Norge 

 Nei t il militær  oppt rapping i Øst  

 SV kjemper  for  landbruket  

 Pr insipper  for  en t illit sreform  

 Klima foran  olje 

 Nei t il pr iva t iser ing av t jenester  

 Fred og folkestyre i Ukra ina  

 Nei t il fjernstyr ing a v offshoreinsta llasjoner  

 Ingen nordomra ̊desa tsing u ten  jernbane 

 Bergensbanen og E16 

 SV tar  abortkampen t il kommunen  

 SVs polit ikk om barnevern  og minoriteter  

 

 

  



 
Lan dsstyre t h ar i  pe riode n  be stått av: 

Østfo ld 

Roy Eiler tsen  (2013), Leif Chr istensen (2014) 

1. vara: May Hansen  

2. vara: Åsmund M. Frengstad 

3. vara: Heidi Larsen  

Ake rshu s  

Rannveig Kvifte Andresen  

1. vara: Gjermund Skaar  

2. vara: Mar ianne Moltke-Hansen 

3. vara: Renate Lehne 

Oslo  

Nora  Fjelddalen  

1. vara: Kaveh Ataei 

2. vara: Mar ianne Borgen  

3. vara: Mar i Lund Arnem  

  

He dm ark 

Kar in Wiik  

1. vara : Bjørnar  Tollan  J ordet  

2. vara : Gunn Brå ten  

3. vara: Gunnar  Nygård 

Opplan d 

Hans Olav Lahlum 

1. vara : Anne Lise Fredlund 

2. vara : Mar i Kvale Svenbalrud 

3. vara : Gunnar  Linderud 

Bu skeru d 

Runar  Gravdal (2013), Rune Kjeldsen (2014) 

1. vara : Lena  Reitan  

2. vara: Rune Kjeldsen  

3. vara : Kari St rande 

 

Ve stfo ld 

Lars Egeland   

1. vara Hiam Al-Chirout  

2. vara Tom Kr istensen  

3. vara Eva  Ulland 

  



 
Te le m ark 

Rolf J ørn  Kar lsen   

1. vara: Kar i Rustberggard 

2. vara: J an Egil Arondsen, 

3. vara: Anne Evjen  

 

Au st-Agde r 

Thore Wiig Andersen  (2013), Paul Magnus Gamlemshaug (2014) 

1.vara : Astr id Schmidt  

2.vara : Paul Magnus Gamlemshaug 

3.vara : Veslemøy Rabe 

Ve st-Agde r 

Ghodra tollah (Mano) Golshan  

1. vara: Mar ie-Theres Kolsnes 

2. vara: Mor ten  Ekeland 

3. vara: Mali S. Tronsmoen  

Rogalan d 

Rolf Bersås (2013), Rune Tvedt  (2014) 

1. vara: Gjer t rud Kjellesvik   

2. vara: Rune K. Tvedt   

3. vara: Wigdis Strøm Kalsås  

Hordalan d  

Steinar  Nørstebø          

1. vara Silje Guleng             

2. vara J ohan Ludvig Bra t taas   

3. vara : Tone Sa lomonsen   

Sogn  og Fjordan e  

Hege Lothe (2013), Vibeke J ohnsen (2014) 

1. vara: J akop Andre Sandal 

2. vara: Vibeke J ohnsen  (2013), Eldr id Skudal (2014) 

3. vara: Steinar  Øydvin  

Møre  og Rom sdal 

Oddrun Årflot  

1. vara: Rose Maiken Fla tmo 

2. vara: Kim Thoresen-Vest re 

3. vara: Anders Lindbeck  

Sør – Trøn de lag  

Elin  Kvikshaug Berntsen  

1. vara: Espen Andresen  

2. vara: Rakel S. Trondal 

3. vara: J ørund Leknes 



 
Nord-Trøn de lag 

Anne Kolstad  

1. vara: Ola Kr ist ian  J ohansen  

2. vara: Liv Ber it  Ansnes 

3. vara: Mads Skaugen  

Nordlan d 

1. vara: Mar ius Meisfjord J øsevold 

2. vara: Mar it  Tennfjord 

3. vara: Inge Myrvoll 

Trom s 

Ida  Løken Killie 

1. vara: Vegar  Hoel 

2. vara: Thomas J ohansen   

3. vara: Kat r ine Boel Gregussen,  

4. vara: På l J u lius Skogholt  

Fin n m ark 

J ohnny Ingebr igt sen  

1. vara: Lisbeth Isaksen  

2. vara: Reidar  J ohansen  

3. vara: Inga  Manndal 

4. vara: J an Olsen   

Dire kte valgte  lan dsstyre re pre se n tan ter: 

Mona Wærnes, Oslo 

Vara: Ahmad Ghanizadeh , Buskerud  

Sunniva  Holmås Eidsvoll, Oslo  

Vara: Kjerst i Tommelstad, Nord-Trøndelag 

Arne Vinje, Telemark  

Vara: Bersvend Salbu , Hedmark  

Akhtar  Chaudry, Oslo 

Vara: Ommund Stokka, Rogaland 

Oddny Miljeteig, Hordaland 

Vara: Vibeke J ohnsen, Sogn og Fjordane 

 

 

 

  



 
Sentralstyret 

Sent ra lstyret  hadde 11 møter  i 2013, og behandlet  78 saker . I 2014 hadde sent ralstyret  14 

møter  og behandlet  96 saker . Sent ra lstyret  har  vedta t t  følgende u t ta lelser  i per ioden: 

 Bekjemp fa t t igdom 

 Polit isk løysing i Syria  

Se n trals tyre t h ar i  pe riode n  be stått av: 

Leder  og par lamentar isk leder : Audun Lysbakken  

Nest leder : Inga  Marte Thorkildsen  

Nest leder : Bård Vegar  Solh jell 

Par t isekretær: Silje Schei Tveitdal 

Kvinnepolit isk leder : Mar the Hammer  

Faglig leder : J an Olav Andersen  

Medlem: Ingr id Fiskaa 

Medlem: Snor re Valen  

Medlem: Torgeir  Knag Fylkesnes 

Medlem: Nisveta  Tiro 

 

Varam e dlem me r: 

1. varamedlem: Ast r id Tove Olsen  

2. varamedlem: Dag Seierstad 

3. varamedlem: Ingvild Reymer t  

4. varamedlem: Anne Lise Fredlund 

 

I henhold t il vedtektene er  par lamen tar isk leder  og SUs leder  også medlemmer  av 

sent ralstyret . Andreas Halse møt te som SU -leder  fram t il sommeren 2014, deret ter  ble 

Nicholas Wilkinson va lgt  som ny leder  og tok over  plassen  i sent ra lstyret . Audun Lysbakken 

sit ter  i sent ra lstyret  både som leder  og par lamentar isk leder . 

 

Utvalg og arbeidsgrupper 

Internasjonalt utvalg 

IU har  i per ioden beståt t  av t i faste medlemmer: Mona Wærnes (leder), Gjermund Skaar  

(nest leder ), Kar in Beate Theodorsen, Ingr id Fiskaa, Ida Thomassen , Arvinn  Eikeland Gadgil, 

Lene Aure Hansen, Øyvind Bugge Solheim, Hara ld S. Brøvig Hansen. I t illegg møter  Sus 

in ternasjonale leder . Fram t il sommeren 2014 var  det te Adam Reiremo. Fra  høsten 2014 møt te 

Knut  Rosmo for  SU. Ingeborg Moa ble suppler t  inn  i utva lget  av landsstyret  i mai 2014 . Marthe 

Høyer  har  vært  sekretær  for  utva lget .  

Kvinnepolitisk utvalg 

Utvalget  har  beståt t  av følgende personer : Mar the Hammer(leder), Vibeke J ohnsen (nest leder), 

Mar iann Fossum, Mar ianne Sæhle, Randi Reese, Ingr id Hødnebø, Deeqa  Omer, Kirst i Bergstø. 

Deeqa Omer t rakk seg fra  u tva lget  våren 2014. Rannveig Kvifte Andresen  ble suppler t  inn i 



 
utva lget  av landsstyret  i mai 2014. Ida Kar lsen møtet  som feminist isk leder  i SU fram t il 

sommeren 2014, hvor  Kaja  Lund tok over .  

Faglig utvalg 

Faglig u tva lg har  beståt t  av J an  Olav Andersen  (leder), Kjellfr id Blakstad, Mette Kolsrud, 

Arvid Ellingsen , Ingunn Gjerstad, Paul M. Gamlemshaug, Annet te Dahl Wiig, Knut  Øygard, 

samt faglig leder  i SU. Det te var  Tine Søderst røm Knutsen  fram t il sommeren 2014, deret ter  

tok Henr iet t  Røed over .  

Miljøpolitisk utvalg 

MPU har  i per ioden bestå t t  av Sunniva Holmås Eidsvoll (leder ), Mor ten  Wasstøl, Anne 

Kolstad, Bård Lahn, Gunnell Sandanger , Kay Asbjørn  Knutsen Schjør lien , Wenche S. 

Pet tersen , Rune Tvedt , Tone E. W. Sa lomonsen, Åsmund Møll Frengstad. Aleksander  Eiler tsen  

møt te som miljøpolit isk leder  for  SU fram t il sommeren 2014, deret ter  møt te Freddy Øvstegård 

for  SU.  

Etnisk likestillingsutvalg 

ELU har  i per ioden bestå t t  av Gülay Kuta l(leder ), Randi Benjaminsen, Hiam Al-Chirout ,Knut  

Kjeldstadli, Siavash  Sangtarash, Sanja Pasovic, Mizanur  Rahaman, J oel Olawunmi Ene, 

Ahmad Ghanizadeh.  

Kulturprogramkomité 

Sent ra lstyret  sa t te i mai 2014 ned et  kulturprogramkomité bestående av: Torbjørn  Urfjell 

(Aust -Agder), Dag Larsen  (Akershus), Agnes Ravatn  (Oslo), Anne Ma Tellefsen  (Akershus), 

Heidi Arnesen  Aust lid (Oslo), J ohannes J oner  (Oslo), Lars Egeland (Vest fold), Nora Krogh 

(Oslo) og Adam Reiremo (SU). 

Komiteen ska l i løpet  av våren  2015 legge fram et  forslag t il et  relat ivt  kor t , helhet lig kunst - og 

kulturpolit isk program for  SV. 

Landsmøteforberedende utvalg 

Prinsipprogramkomité 

I mai 2013 sa t te landsstyre ned en forberedende pr insipprogramkomité. Komiteen besto av 

følgende medlemm er  ved innst illende møte 30. november  2014 : J ørun  Leknes  (Sør -Trøndelag) 

(leder ), Ida Killie (Troms), Nisveta  Tiro (Oppland) og Andreas Halse (SU). Mar the Høyer  har  

vær t  sekretær  for  komiteen .  

 

Arne Vinje (Telemark) ble oppr innelig va lgt  inn  i komiteen, men måt te t rekke seg grunnet  egen 

arbeidssituasjon. Sent ra lstyret  suppler te der for  inn  Reidar  Ryssdal 27. oktober  2014.  

 

Komiteen har  hat t  fire fysiske møter , hvorav en arbeidshelg. Komiteen hadde møter  med 

lederne for  miljøpolit isk  og in ternasjonalt  utva lg for  å  få  innspill t il sit t  a rbeid. Komiteen  

inviter te organisasjonen t il en  innspillrunde gjennom et  net tskjema, og fikk tota lt  20 innspill 



 
fra  enkeltmedlemmer , loka llag og fylkeslag. Disse innspillene ble brukt  som grunnlag for  

komiteens a rbeid. 

Forberedende valgkomité 

På landsstyremøtet  5.-6. september  2014 ble følgende forberedende va lgkomité nedsat t : 

 

fordi hun ble ansa t t  som sekretar ia tsleder  for  SVs stor t ingsgruppe. Rol f J ørn  Kar lsen 

(Telemark) ble suppler t  inn  som leder  og Heidi Larsen  (Østfold) som medlem av komiteen på 

landsstyremøte 15.10.2014. 

Mina  Finstad Berg t rakk seg fra  komiteen  i janaur  2015, da hun ble foreslå t t  som kandidat  t il 

sent ralstyret . 

Komiteen har  hat t  fire møter  (per  24.01.2015), to kveldsmøter  og to heldagsmøter . Komiteen 

har  in tervjuet  sit t ende par t iledelse og aktuelle kandida ter  t il sent ra lstyret  og landsstyret , og 

lever t  sin innst illing t il ny par t iledelse t il landsmøtet .  

Forberedende vedtektskomité 

Landsstyret  sat te i november  2014 ned en  forberedende vedtektskomite t il landsmøtet  i 2015. 

Komiteen best o av Mona Fagerås (Nordland, leder ), Mizanur  Rahaman  (Oppland), På l J u lius 

Skogholt  (Troms), Tina Åsgaard (Hordaland), SU. 

  



 
Stortingsvalget 2013 

SV fikk 116014 stemmer  ved va lget , noe som t ilsvar te 4,07 prosent  av stemmene. Vi lå  med det  

2058 stemmer over  sperregrensa og ble Norges syvende største par t i. Det  var  en  nedgang på 

2,1 prosent  siden  2009. Vi mistet  fire mandater  i Stor t inget .  

Fylke svise  re su ltater 

Fylke  P rosen tvis  

opps lu tn in g  

Stortin gs -

m an dat 

Troms 6,4 1 

Oslo 6,3 1 

Sør -Trøndelag 5,7 1 

Nordland 5,2 0 

Finnmark 5,2 1 

Hordaland 4,9 1 

Hedmark 3,9 1 

Vest fold 3,8 0 

Akershus 3,5 1 

Nord-Trøndelag 3,4 0 

Sogn og Fjordane 3,4 0 

Rogaland 3,3 0 

Telemark 3,3 0 

Oppland 2,9 0 

Buskerud 2,7 0 

Vest -Agder  2,6 0 

Aust -Agder  2,6 0 

Møre og Romsdal 2,5 0 

Øst fold 2,3 0 

 

I den  intense va lgkampper ioden fra  august  fram t il va lget  konsent rer te vi a rbeidet  rundt  en  

landsomfat tende busstur , produksjon  av avisa Del godene og 12-2 kampanje (loka le stand). 

Istedenfor  å  sa tse på  t radisjonelle løpesedler  produser te SV avisen Del godene i va lgkampen. 

Avisa  kom ut  i fem utgaver  i per ioden fra  apr il t il august , med et  opplag på  mellom 50  000 og 

80 000. I t illegg t il å  være en or igina l form for  va lgkampmater iell, var  en  vesent lig hensikt  med 

avisa  å  få  akt ivister  t il å  skaffe abonnenter . Disse abonnentene fikk t ilsendt  avisa i posten og 

ga  samtykke om å  bli oppr ingt  av SV. Vi skaffet  om lag 6000 abonnenter , og av disse ble 

omtrent  4500 oppr ingt  den  siste uken før  va lget . Infrast rukturen rundt  abonnentvervingen var  

dessver re ikke godt  nok organiser t , men er far ingen fra  r ingerundene t ilsa  a t  det te var  en  

effekt iv og målret tet  måte å  sikre velgere på i innspurten  t il va lget .  

Mellom 16.8 og 7.9 besøkte SV-bussen samtlige fylker  i landet  fra  Finnmark t il Oslo. I a lle 

fylker  ble det  laget  opplegg med førstekandidat  i t illegg t il noen fra  ledelsen eller  sta tsrådene. 

Turen  bidro t il lokale arrangement  i mange lokallag og ledet  t il oppslag i mange lokale og 

regionale medier . Likevel er  en  slik busstur  t ids - og ressurskrevende, og det  går  med mye t id t il 

r eiseetapper .  



 
Som t idligere va lgkamper  t ilbød par t ikontoret  a lle loka llag å  delta  i 12 t il 2 -kampanje hvor  

laga  forplikter  seg t il å  ha  stand de fire siste lørdagene før  va lget  mot  å  få  t ilsendt  en sterkt  

subsidier t  pakke med mater iell. 220 lag meldte seg på, en  økning på  30 lag fra  for r ige 

va lgkamp.  

Organisatorisk arbeid 

Lister og lag – hovedsatsing i 2014 

SVs landsstyre pr ior it er te a rbeidet  med å  st ille lister  i flest  mulig  kommuner  som den øverste 

organisa tor iske pr ior iter ingen i 2014. I 2011 st ilt e SV lister  i 281 kommuner . Vår t  mål har  

vær t  å  nå  et  høyere listeta ll i 2015. Listest illing har  vært  tema på fylkeslederkonferanser , 

fylkessekretærsamlinger , landsstyremøter  og regionale konferanser . Reising i kampanjeukene 

høsten 2014 ble ret tet  inn  mot  listest illing. Polit ikere og rådgivere sentra lt  har  pr ior it er t  reiser  

t il kommuner  som slit er  med å st ille lister , og bistå t t  med å  r inge aktuelle kandida ter  i 

kommuner  med behov for  å  finne listekandida ter .   

Skolering, nasjonale konferanser og sommerfestival 

Det har  i per ioden blit t  gjor t  et  løft  for  å  ha  flere nasjonale møteplasser  i SV. Vi har  for t sat t  

t radisjonen med nasjonal Kvanmokonferansen som ble a r rangert  i Oslo apr il 2014 og 

sommerfest iva l i t ilknytn ing t il Arendalsuka i både 2013 og 2014. I t illegg har  det  blit t  

a r ranger t  regionale konferanser  i forkant  av kampanjeukene i apr il 2013 og oktober  2014.      

Har  hat t  noe eget  t ilbud for  folkevalgte. Det  ble a r ranger t  kandida tsamling for  a lle 

førstekandida ter  t il stor t ingsvalget  i februar  2013. I septembe r  2014 var  det  folkevalgt samling 

for  alle loka le folkevalgte som en  inspirasjon fram mot  va lgkampen i 2015.  

I t illegg har  kvinnepolit isk u tva lg ar rangert  Kvinnekonferanse i januar  2013 og 2014, etn isk 

likest illingsutva lg ar ranger te nasjonal konferanse apr i l 2014 og in ternasjonalt  u tva lg og 

miljøpolit isk u tva lg ar ranger te felles konferanse i januar  2014. 

Det  ble u tarbeidet  en skoler ingsrekke t il bruk i loka l- og fylkeslag t il valgkampen i 2013. Den 

besto av fire deler : Miljø og ret t ferdighet  (SVs hovedprofil i va lgkampen), derfor  t aper  

høyresiden  va lget , SV har  lever t  (om gjennomslag i regjer ingen) og prakt isk va lgkamparbeid.  

Halvorsenprogrammet  ble oppret tet  i februar  2014 et ter  vedtak i landsstyret  for  å  øke 

rekrut ter ingen av kvinner  og minoriteter  t il ver v og kandida ter  i par t iet , gjennom skoler ing og 

tet t  oppfølging av deltakerne. Det  ble holdt  fire helgesamlinger  i 2014, i t illegg t il a t  deltakerne 

fikk h jemmeoppgaver  og oppdrag for  SV-sentralt  u tenom samlingene. Silje Lundberg, 

Benjamin  Notkevitch, Randi Blix, Rakel Trondal, Ann Ør jebu, Vigdis Heimdal Reksnes, Ali 

Wat t i, Tina  Naadland, Melissa Lesamana, Ådne Naper , Tine Knutsen, Lena  Reitan, Siavash  

Sangtarash, Deeqa Omer , Nisveta  Tiro, Nicholas Wilkinson, Hilde Mar i Bjørke, Andreas Borud 

og Anna Tresse har  delta t t  i programmet . 

I 2010 oppret tet  SV sit t  eget  studieforbund, SVs studieforbund (SVSF). Studieforbundet  har  

dessver re ikke kunnet  innrappor tere lovens minstekrav om studiet imer  (2000 studiet imer  per  

å r ) og ble derfor  nedlagt  av styret  i desember  2014. 



 
Kampanjer 

I 2013 gjennomførte SV vårkampanje apr il. Det  ble t rykket  opp et  nr  av Del godene, samt  

løpeseddelen  «5 gode grunner  t il å  stemme SV». Det  ble a rranger t  regionale konferanser  i Oslo, 

Bergen, Trondheim, Tønsberg og Tromsø i forkant  av kampanjen .  

SV har  gjennomfør t  to nasjonale kampanjer  i 2014. I apr il/mai 2014 gjennomfør te SV en 

kampanje om ”t illit  og fellesskap” med fokus på SVs løsninger  for  bedre offent lig velferd. Det  

ble u tgit t  et t  nummer av avisen  Del godene t il kampanjen , og det  ble i  t illegg laget  en sent ra l 

løpeseddel. Polit ikere og rådgivere fra  SV-senta lt  besøkte loka llag over  hele landet . 

Kvanmokonferansen  ble a r ranger t  i forkant  av kampanjen og ble benyt tet  t il å  lansere 

t illit skampanjen. 

I oktober  2014 gjennomfør te SV en  kampanje om lokale miljøsaker , med navnet  ”Vår  grønne 

kampsak.” Det  ble u tgit t  et  nummer av Del godene t il kampanjen . Lokallag som ønsket  det  fikk 

t ilbud om å  lage mater iell gjennom SVs digita le publiser ingssystem Web2Publish ing. Polit ikere 

og rådgivere fra  SV-sent ra lt  besøkte loka llag over  hele landet  i kampanjeper ioden. Det  ble 

gjennomført  regionale konferanser  i forkant  av kampanjen  i Trondheim, Kr ist iansand og 

Bergen. 

Sekretærsamlinger og fylkesledersamlinger 

Det har  vær t  avholdt  sekretærsamlinger  i februar  2013, august  2013 og november  2014 med 

a lle loka lt  ansat te i SV. I t illegg ble det  ar ranger t  felles sekretær - og fylkesledersamling i mars 

2014.  

Informasjonsarbeid 

SV fikk nye net tsider  i å r sskiftet  2014. Net tsidene oppdateres daglig med nyhetssaker , i t ill egg 

t il informasjon om SVs polit ikk, a r rangementer , kampanjer  og dokumenter  fra  styrende 

organer .  

SV har  i per ioden også  brukt  egen facebookside og twit terkonto stadig mer , t il å  dist r ibuere 

nyheter  fra  SV og å  være i dia log med medlemmer  og velgere. Mange av SVs polit ikere bruker  

også  sine personlige facebook- og twit terprofiler  akt ivt  i det  polit iske arbeidet . I va lgkampen 

2013 brukte vi hyppig infografikk på  sosiale medier , men det te har  gåt t  noe ned på grunn av 

nedbemanning et ter  va lget .   

SV sender  u t  ukent lige nyhetsbrev på e-post . Nyhetsbrevet  når  u t  t il over  8000 mottakere, 

medlemmer , in teresser te og journalister .  

Det  går  også  jevnlig u t  in ternbrev t il fylkesledere, lokallag og folkevalgte med 

bakgrunnsinformasjon om aktuelle saker , u tspillsideer  og for lag t il saker  i kommunestyre.  

SV la  ned den  interne medlemsavisa  vinteren 2013. In ternavisen ble erstat tet  av avis en  Del 

godene. Denne kom ut  i fem nummer  i 2013 og to nummer i 2014. Avisen  ble sendt  t il a lle 

medlemmer , og i t illegg brukt  som mater iell i forbindelse med va lgkampen og de nasjonale 

kampanjene.  



 
Høsten  2014 ble det  star tet  et  a rbeid med u tvikling av et  n yt t  in ternkommunikasjonsverktøy 

for  par t iet . Det te ska l være ferdig våren  2015, og let te kommunikasjonsflyten mellom ulike 

ledd i organisasjonen og være en arena for  in tern  debat t  i par t iet .  

Organisasjonsfondet 

Fondets midler  u tgjorde for  budsjet tå ret  2013 og 2014 kr . 400 000 per  år .  

Det  er  i per ioden git t  støt te t il flere store organisasjonsprosjekter  og samlinger  som har  

involver t  mange deltakere. Det te tyder  på  at  organisasjonsakt iviteten  har  vær t  økende i 

per ioden. 

Demokratisamarbeidsprosjekt med FMLN i El Salvador 

SV har  i per ioden fu llfør t  prosjektper ioden for  demokrat isamarbeidet  med FMLN med støt te 

fra  Norad. Prosjektet  har  vær t  t il stor  nyt te for  begge par t ier  og spesielt  bidra t t  t il 

organisasjonsbygging i vår t  søsterpar t i i El Sa lvador .  

Organisatorisk utvikling 

Medlemsutvikling sentralt fra 2012-2014  

31.12.12 

An tall m e dlem me r 9319 

Anta ll medlemmer  betalt  2014 8074 

Anta ll medlemmer  betalt  2013 1245 

Nye medlemmer  915 

Utmeldt  grunnet  manglende beta ling 691 

Akt ive utmeldelser  352 

 

31.12.13 

 

 

31.12.14 

 

An tall m e dlem me r 8887 

Anta ll medlemmer  betalt  2014 7072 

Anta ll medlemmer  betalt  2013 1815 

Nye medlemmer  744 

Utmeldt  grunnet  manglende beta ling 949 

Akt ive utmeldelser  314 

An tall m e dlem me r 9453 

Anta ll medlemmer  betalt  2014 7721 

Anta ll medlemmer  betalt  2013 1734 

Nye medlemmer  1163 

Utmeldt  grunnet  manglende beta ling 848 

Akt ive utmeldelser  225 



 
En drin g i  me dle mstall forde lt på  fy lke  

Fylke  Me dle m stall 

pe r 31.12.14 

En drin g 

s ide n  

31.12.12 

P rosen tvis  

n e dgan g 

Østfold 268 -23 -7,9 

Akershus 766 -60 -7,3 

Oslo 1876 -183 -8,9 

Hedmark 347 -23 -6,2 

Oppland 301 -31 -9,3 

Buskerud 303 -32 -9,6 

Vest fold 303 -27 -8,2 

Telemark 327 1 0,3 

Aust -Agder  153 -17 -10,0 

Vest -Agder  245 4 1,7 

Rogaland 538 31 6,1 

Hordaland 762 54 7,6 

Sogn og Fjordane 261 -9 -3,3 

Møre og Romsdal 316 -5 -1,6 

Sør -Trøndelag 610 34 5,9 

Nord-Trøndelag 305 -49 -13,8 

Nordland 543 -70 -11,4 

Troms  419 -30 -6,7 

Finnmark 230 12 5,5 

 

SV har  per  31.12.14 8887 medlemmer. Det te er  en  t ilbakegang på  432 medlemmer . Hordaland 

har  ha t t  den  største prosentvise framgangen, mens Nord-Trøndelag har  ha t t  den største 

nedgangen. I absolut te t a ll stå r  Oslo SV for  i underkant  av ha lvpar ten av medlemsnedgangen.  

Tilbakegangen skyldes i hovedsak a t  medlemmer  som meldte seg inn i forbindelse me d 

nominasjoner  i 2012 og i va lgkampen i 2013 ikke har  fornyet  medlemskapet .  

  



 
Lokallag 

Pr . 31.12.14 hadde SV 330 lokallag. Lokal er  definer t  ved a t  de har  minst  3 medlemmer . Det te 

er  en nedgang på  3 lokallag fra  2012. Tabellen  under  viser  endr inger  i per ioden  fordelt  på 

fylker .  

Fylke  An tall 

lokallag  

31.12.12  

An tall 

lokallag  

31.12.14  

Akershus 22 22 

Aust -Agder  9 8 

Buskerud 15 15 

Finnmark 13 14 

Hedmark 20 20 

Hordaland 21 23 

Møre og Romsdal 23 22 

Nord-Trøndelag 18 18 

Nordland 32 32 

Oppland 20 18 

Oslo 16 16 

Øst fold 10 10 

Rogaland 19 19 

Sogn og Fjordane 19 19 

Sør -Trøndelag 19 21 

Telemark 15 14 

Troms 20 17 

Vest -Agder  9 9 

Vest fold 13 13 

 

Ansatte i perioden 

 

Fast an satte  og  valgte  

Navn  Stillin g  2013 2014 

Arun Gosh Informasjonsrådgiver  Slu t tet  31.12.13   

Ast r i Fr it zen  Administ rasjons-

konsulent  

Slu t tet  31.12.13   

Dag Olav Sæther  Administ rasjonsleder  I permisjon fra  14.01.13   

Slu t tet  31.12.13 

Kr ist in Benestad Organisasjonsrådgiver  Slu t tet  31.12.13   

Lars Kolltveit  Polit isk rådgiver  I permisjon fra  01.01.12   

Slu t tet  1.10.13 

Rober t  Kippe Polit isk rådgiver  I permisjon fra  01.02.12   

Slu t tet  31.12.13 



 
Tore Norderud IT-medarbeider  Slu t tet  30.09.13   

Svein  Kiran  Organisasjonsrådgiver  Hele å ret  Slu t tet  31.03.14 

Eir ik Randsborg Lie Organisasjons- og IT-

rådgiver  

Hele å ret  Hele å ret  

Hilde Longva  Økonomisjef Hele å ret  Hele å ret  

Mar the Høyer  Organisasjonsrådgiver  Hele å ret  Hele å ret  

Nora  Fjelddalen  Daglig leder  Ansa t t  01.02.13 Hele å ret  

Olav Magnus Linge Valgkampsekretær  Ansa t t  01.10.13 Hele å ret  

Tr ine Østereng Valgkampmedarbeider    Ansa t t  19.05.14 

Silje Schei Tveitda l Par t isekretær  Hele å ret  Hele å ret  

 

Dis triktse kre tæ rer 

Navn  Stillin g  2013 2014 

Ida  E. Thorbjørnsen  Sekretær  for  Øst fold 

og Buskerud 

Slu t tet  31.12.13   

Kur t  Gjerstad Sekretær  for  Hedmark 

og Oppland 

Slu t tet  31.05.13   

Anne Lise Fredlund Sekretær  for  Hedmark 

og Oppland 

01.04.13-30.09.13   

Endre Flatmo Sekretær  for  Hedmark 

og Buskerud 

  Ansa t t  1.08.14 

 

Vikariater og  e n gasjem e n t  

 

Korte  e n gasje me n t 

Følgende har  vær t  kor t t idsengasjer t  i forbindelse med va lgkampen i 2013 og sommerfest iva len 

2014: På l Yasin  Ezzar i, Freddy Øvstegård, Vibeke Møller  Pedersen , Eskild Berge, Tore Adam 

Reiremo, Ida Løken Killie, Tine Knutsen , Henr iet t  Røed, Brage Lie J or , Gjermund Skaar , Anne 

Kolstad, Mar ius Meisfjord J øsevold 

 

Navn  Stillin g  2013 2014 

Ane Marte Hammerø Polit isk rådgiver  Slu t tet  30.09.13   

Chr ist ian Samuelsen  Valgkampsekretær  Slu t tet  31.10.13   

J ens Kihl Valgkampmedarbeider  Slu t tet  30.09.13   

Thomas J ohansen  El Sa lvador -prosjekt  Hele å ret  Hele å ret  

Yngvil Longva  Medlemssekretær  Ansa t t  01.11.13 Hele å ret  

Diego Mar in Rios El Sa lvador -prosjekt    Ansa t t  

15.05.14 

Aleksander  Eiler t sen  Valgkampmedarbeider    Ansa t t  

10.09.14 

Freder ick Reiersen  Hospitant    Slu t tet  

20.08.14 

Olivia  Sa lles Informasjonsrådgiver  01.02.13-30.09.13   



 
Kjønnsfordeling, lønnsforhold og rekruttering blant de ansatte 

I per ioden har  det  vær t  ansa t t  tota lt  27 personer : 18 fast  ansat te og 9 vikar ia ter /engasjement .  

Kor te engasjement  kommer  i t illegg. Av de 17 fast  ansa t te, er  8 kvinner  og 10 menn. I 

vikar ia tene/engasjementene er  3 kvinner  og 6 menn.  

På  SVs par t ikontor  følges landsoverenskomsten  mellom Handel og Kontor  (HK) og 

Arbeiderbevegelsens Arbeidsgiverforening (AAF). Alle ansa t te blir  plasser t  i en lønnsplan med 

ansiennitet sst ige. Vi har  4 st illingskategorier : konsulenter , rådgivere, dist r ikt ssekretærer  og 

ledere. Par t isekretær  er  va lgt  og er  ikke med i oversikten nedenfor . Anta llsoversikten og 

lønnsoversikten er  beregnet  u t  i fra  de som var  ansa t t  pr  31.12.14: 

 Kvinner  Menn Tota lt  

 Anta ll Prosent  Anta ll Prosent  Anta ll 

Konsulenter  1 100 % 0 0 % 1 

Rådgivere 2 40 % 3 60 % 5 

Dist r iktsekretærer  0  0  0 

Ledere 2 100 % 0 0 % 2 

Tota lt  5 63 % 3 38 % 8 

 

Konsulenter  har  i gjennomsnit t  77 % av lønnen som rådgivere har . Da er  over t id ikke 

medregnet . Kvinnelige og mannlige konsulenter , rådgivere og ledere har  lik  lønn for  likt  

a rbeid. 

Det  er  rekrut ter t  en ny dist r ikt ssekretær  i per ioden. Det  er  rekrut ter t  en  rådgiver  i fast  st illing 

i per ioden. Pr  31.12.14 hadde par t ikontoret  ingen fast  ansat te med etnisk minor itet sbakgrunn. 

I per ioden har  2 personer  vær t  på par t ikontoret  på a rbeidsmarkedst iltak. Vi hadde et  

sykefravær på  3,11 % i 2013. Sykefraværet  var  2,14 % i 2014.  

Par t ikontoret  har  en overvekt  av kvinner  blant  de ansat te. Par t ikontoret  har  lik  lønn for  a rbeid 

av lik verdi og har  arbeidst idsordninger  og avtaler  som er  forenlige med å  være 

småbarnsforeldre. Alle ansa t te har  gode muligheter  for  og blir  oppfordret  t il å  t a  

et t erutdanning. 

 

 

 


