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Trykket versjon av håndboken kan bestilles gratis i nettbutikken, eller 
du kan laste den ned digitalt i ressursbanken. Ressursbanken er en 
samleside for organisatoriske og politiske ressurser til lokallagene og 
fylkeslagene som du finner her: www.sv.no/ressursbanken.

Dette er første gang vi lager en fylkeslagshåndbok. Nøl derfor ikke med å 
ta kontakt med oss for å gi innspill og tips til forbedringer.

Vennlig hilsen
Kari Elisabeth Kaski
Partisekretær

Godt organisasjonsarbeid er avgjørende for et parti som skal vokse. 
Vi bygger ikke en sterk organisasjon uten velfungerende fylkeslag i alle 
fylker. Fylkeslagene er bindeleddet mellom SV sentralt og lokallagene, og 
er viktige politiske aktører både i den nasjonale debatten og i regional- og 
lokalpolitikken. 

God fylkesledelse handler om å peke ut en politisk og organisatorisk retning 
for fylkeslaget, ta ansvar og sikre gjennomføringen av vedtak og planer. 
Det handler om å få med seg folk, motivere og sikre nyrekruttering. 
Fylkesstyret skal skape åpne og demokratiske prosesser i laget og følge opp 
fylkeslagets prioriteringer.

Det finnes ingen fasit på hva som er den beste måten å drive et fylkeslag 
på, og vi vet at det i perioder kan være krevende og overveldende. I denne 
boken kommer vi med noen forslag til hvordan organisasjonen kan drives og 
utvikles, og vi tydeliggjør hva som forventes av fylkesstyrene. Boken skal 
være til hjelp og bidra til at dere kan jobbe mer effektivt og prioritere hva som 
er viktigst.

Forord

http://www.sv.no/ressursbanken
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Ledelse er å administrere og å styre. I dette kapittelet vil vi først og 
fremst vektlegge fylkesstyrets ansvar for å styre fylkeslaget, mens det 
administrative ansvaret dekkes i andre kapitler. Fylkesstyret er både en 
administrativ, en organisatorisk og en politisk ledelse for fylkeslaget. 
Hele fylkesstyret utgjør ledelsen, men fylkeslederen har øverste ansvaret 
for at styret fungerer. Vi skal først se på fylkesstyrets felles ansvar som 
ledelse: Hva er god ledelse, hvordan kan dere skape en god partikultur og 
hvilke oppgaver må fylkesstyret følge opp. Deretter ser vi mer spesifikt på 
ansvarsoppgaver til ulike roller og verv i fylkeslaget. 

GOD LEDELSE I SV

I SV leder vi ved å være et godt eksempel. Vi skal bruke lederrollen til å 
motivere medlemmer og tillitsvalgte, og skape et engasjement i partiet for 
oppgavene vi står overfor. 

I et politisk parti er politikken det viktigste. Men uten en sterk organisasjon og 
god ledelse får vi ikke gjennomslag for politikken vår. Det er viktig å være en 
god politiker for å være en god fylkesleder eller fylkesstyremedlem, men det 
er ikke tilstrekkelig. I SV skal vi ta på alvor at god ledelse er avgjørende for at 
vi skal lykkes, både politisk og organisatorisk.  

Kapittel 1: 
Å lede et fylkeslag

 

Målsetninger for god ledelse i SV:
• Peke ut en politisk og organisatorisk retning for fylkeslaget og sørge 

for at vi jobber strategisk og målrettet for å gjennomføre lagets 
prioriteringer.

• Være en inkluderende, positiv og interessant organisasjon der flere 
vil være med lenge. 

• Være gode partikamerater og ha en ærlig og konstruktiv debattkultur 
med rom for ulike syn og meninger, slik at vi dyrker fram de beste 
ideene for å utvikle partiet.

• Ha gode prosesser slik at medlemmer og tillitsvalgte føler seg hørt og 
at beslutninger er godt forankret. 

Når en får et leder- eller styreverv må man være bevisst på at man 
får en annen posisjon enn som ordinært partimedlem. Man blir en 
representant for et helt fylke og for partiet, og får en posisjon med 
makt og autoritet. Det er viktig å anerkjenne betydningen av å skulle 
representere flere og være del av en ledelse. Hvert styremedlem skal 
jobbe for partiet og fylkeslagets beste. Det er aldri slik at et styremedlem 
bare representerer sitt lokallag eller en spesiell fløy i fylket. Hvis du 
ikke oppfattes som en leder for alle, mister du nødvendig legitimitet og 
innflytelse. 

SV skal være et utadvendt, inkluderende, lyttende og mangfoldig 
parti som inviterer folk med på laget og med på å ta kampen for 
framtida og for et varmt samfunn. 
Fra arbeids- og organisasjonsplanen, vedtatt 2016.
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For å bedre partikulturen og forhindre konflikt, må ledelsen forebygge ved å 
diskutere jevnlig hva slags kultur dere ønsker å ha. 

• Hvordan er partikulturen i deres fylkeslag? 
• Hvordan møter vi hverandre og nye medlemmer i partiet?
• Bidrar partikulturen i fylkeslaget til at SV er et bredt og inkluderende parti? 
• Er det lett for folk med ulik bakgrunn å delta?
• Er det rom for uenighet? Klarer dere å gjøre uenighet til en styrke i 

utviklingen av både politikken og organisasjonen? 

Vi skal ikke viske ut uenigheter eller ulikhet, men jobbe målrettet for å utvikle 
tillitt mellom alle i partiet. Vi skal se mulighetene som ligger i mangfoldet 
og dyrke fram de beste ideene for partiet. Slikt skaper vi et godt samarbeid, 
bredt forankrede beslutninger og en åpen debatt på tvers av uenigheter og 
ulikheter. 

Ofte jobber vi for å få et bredt sammensatt fylkesstyre med mennesker 
med ulik bakgrunn og ulike meninger. Det kan by på både utfordringer og 
muligheter, og det er fylkeslederens jobb å sikre at det utvikler seg en 
kultur internt i styret hvor samarbeidet fungerer godt. Skal vi lykkes med å 
skape et godt samarbeidsklima der det er rom for uenighet, er det også en 
forutsetning at styret står sammen om vedtak som er fattet i fellesskap. 
Det vi beslutter sammen gjennomfører vi også sammen. Selv de gangene 
beslutningen ikke er helt den du skulle. Det er lov å være misfornøyd, men om 
styret og fylkeslaget skal fungere er det viktig at man legger uenigheter bak 
seg og klarer å jobbe videre sammen.

INKLUDERENDE PARTIKULTUR

SV skal være et åpent og inkluderende parti. Det skal være lett å bli med i SV 
og lett å bidra der man ønsker. Vi har alle et ansvar for å skape en åpen kultur 
hvor folk føler seg velkommen og hvor det er rom for ulike meninger og bidrag. 
Vi organiserer mange unge mennesker, og det gir oss et ekstra ansvar for å 
skape trygge møteplasser der alle kan delta. 
 

En god partikultur starter i styret. Fylkesstyret og fylkeslederen må selv 
ha respekt for vedtak og opptre samlende. Det er en svært viktig jobb for 
ledelsen å ta tak i og påvirke stemningen i fylkespartiet og styret. Visjonen 
vår sier at vi skal være inkluderende og lyttende. Vi bør hele tiden spørre oss 
selv om vi gjennomfører møter på en inkluderende og forståelig måte, om 
vi legger til rette for bred deltakelse og at alle opplever at de blir hørt og er 
delaktig i beslutninger som tas. 

HVA VIL VI OPPNÅ?
•   En åpen og tillitsfull partikultur og et godt arbeidsmiljø i SV.
•   Et konstruktivt og ærlig debattklima. 
•   Handlekraftig og utadrettet ledelse på alle nivåer i partiet. 
•   Et parti der det er moro å være medlem og tillitsvalgt.



10 11

Andre tegn på en dårlig partikultur er hvis intern posisjonering blir 
viktigere enn reelle åpne debatter, hvis det oppstår pseudodiskusjoner og 
”underjordisk” opposisjon, eller man får en hard tone og dårlig debattklima. 
Hvis dette får utvikle seg får vi et mønster av langvarige og ”uløselige” 
konflikter og en kultur hvor man ikke tør å løfte nødvendige politiske debatter 
og ta nye initiativ.

Kostnaden ved dårlig og konfliktorientert kultur er stor. Mange vil oppleve 
at det blir mindre motiverende å delta i partiarbeidet, tillitsvalgte hopper av 
og det blir vanskeligere å få nye personer til å ta på seg verv. Samtidig kan 
man få en kultur der lojalitet belønnes og trumfer kompetanse og innsats 
når vi skal velge tillitsvalgte, at laget bruker mer tid på interne konflikter enn 
utadrettet arbeid, at styrende organer bruker energien på unødvendige ting 
og at flertallsbeslutninger undergraves. 

Den beste måten å unngå en konflikt på er å ha åpne og tydelige prosesser. 
Fylkesledelsen har et ansvar for å skape legitimitet for sitt arbeid og være en 
samlende ledelse, også for medlemmer eller lokallag som er uenig med dere 
politisk eller organisatorisk. Beslutninger må forankres godt og fylkesstyret 
må lytte til alle i fylkeslaget. Ledelsens oppgave er ikke alltid å få gjennomslag 
for egne standpunkt, men å bidra til beslutninger som fylkeslaget kan stå 
sammen om. Ledelsen må ikke være redd for å ta tak i og diskutere mindre 
konflikter og uenigheter når de dukker opp, og være lydhør til kritikk fra 
fylkeslaget. Konflikter er ofte et resultat av uklar ansvarsfordeling, 
misforståelser eller mangel på informasjon.

Politiske uenigheter og diskusjoner er en styrke for partiet og bidrar til 
politikkutvikling. Men man må spille med åpne kort og prøve å forstå 
motargumentene. Ærlighet er avgjørende, og det er også viktig å bli enig om 
en beslutningsprosess hvor alle blir hørt. 

Om dere opplever en fastlåst situasjon ta kontakt med partiet sentralt som 
kan komme inn med nøytrale perspektiver og hjelpe til å løse opp.

Partiet blir sterkere av åpen og ærlig debatt, også på de sakene vi er uenige. 
Det er viktig å finne en god balansegang mellom disse hensynene, og det 
finnes ingen fasit på hvordan det skal gjøres. Ofte kommer man langt med 
en god debattkultur hvor man diskuterer hverandres argumenter, og unngår 
hersketeknikker og personkarakteristikker.

KONFLIKTHÅNDTERING 
Fra tid til annen kan det dukke opp konflikter internt i styret, mellom styret og 
fylkestingsgruppen, lokallag eller medlemmer. Destruktive konflikter kan stå i 
veien for å bygge et sterkt fylkesparti. Vi må derfor være gode på å forebygge 
konflikter og gode på å løse dem når de dukker opp.

SV er et parti som er kritisk til mange av de etablerte maktstrukturene i 
samfunnet. Vi jobber for mer demokrati og for å spre makt ut til flere. Derfor 
er også partiet tuftet på selv å være en organisasjon med gode demokratiske 
strukturer og praksis. 
 
Det får konsekvenser for hvordan partiet ser på egen ledelse. Man kan 
oppleve at ledelsen i ulike ledd av partiet møter en underliggende mistro. 
Kanskje antar medlemmer at ledelsen vil ha makt for maktens egen skyld, 
at ledelsen går utover sitt eget mandat og at ledelsen ikke forstår resten av 
organisasjonen.  

Mistroen kan også gå andre veien. Ledelsen kan uttrykke manglende tro 
på medlemmenes fornuft og anta at gode argumenter ikke er nok for 
å overbevise dem om sine standpunkt. I stedet for å legge opp til åpne 
diskusjoner hvor ulike argumenter møter hverandre, legger man opp til å 
”snike seg rundt” problematikken og vedta uklare formuleringer. Da forsterker 
mistroen seg og det utvikler seg en dårlig kultur.  
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Forslag til mål:
• Vi skal ha flere kvinner enn menn som innledere på møtene i fylkeslaget.
• Vi skal forbedre talerstatistikken i fylket i løpet av året.
• Vi skal sette feministiske spørsmål på den politiske dagsorden.
• Etter neste årsmøtesesong skal flertallet av lokallagslederne være kvinner.
• Til neste kommunestyrevalg/bystyrevalg/fylkestingsvalg/stortingsvalg 

skal flertallet av førstekandidater være kvinner. 

Konkrete grep for å styrke internfeminismen: 
• Før statistikk over innledere og hvem som tar ordet på møter og samlinger.
• Før statistikk over antall feministiske spørsmål eller saker som settes på 

den politiske dagsorden.
• Vær bevisst på hvilke oppgaver i styret og laget som blir gitt til kvinner og 

menn. 
• Gi støtte til kvinner og den innsatsen de gjør.
• Oppmuntre kvinner til å støtte hverandre.
• Velg en kvinnepolitisk leder i fylket som skal følge opp det interne 

feministiske arbeidet organisatorisk og politisk. Ifølge SVs vedtekter skal 
kvinnepolitisk leder sitte i fylkesstyret.

• Vær bevisst på hvordan dere snakker til og om hverandre og hverandres 
meninger, både på møter og i sosiale medier. 

• Reager på oppførsel eller språkbruk som ikke hører hjemme i SV.
• Se på ulike måter å organisere og skolere kvinner i fylkeslaget på. 

Fylkeslaget kan gjennomføre piloter på ulike måter å organisere og 
styrke kvinners stilling i partiet og i fylkeslaget. Ta gjerne kontakt med 
kvinnepolitisk leder og kvinnepolitisk utvalg nasjonalt for mer informasjon 
om ulike modeller.

INTERNFEMINISME

Som feministisk parti har vi et stort ansvar for å synliggjøre og motvirke 
skjeve kjønnsstrukturer, også internt i partiet. SV er ingen isolert øy som ikke 
påvirkes av strukturene i resten av samfunnet. Vi har et ansvar for å skape 
et parti hvor en uavhengig av kjønn har mulighet til makt og innflytelse over 
politikkutviklingen og organisasjonen. 

Skal vi bli et mer likestilt parti der kvinner og menn deltar på like vilkår, er vi 
nødt til å jobbe kontinuerlig og systematisk med disse problemstillingene, 
og sette feministisk politikk og utfordringer på dagsorden i alle ledd i 
organisasjonen.

Fylkesstyret har det overordnede ansvaret for at det internfeministiske 
arbeidet følges opp i fylket og fylkeslederen har et særlig ansvar. Fylkeslaget 
bør utarbeide en internfeministisk strategi som en del av arbeidet med 
god partikultur. Her bør dere kartlegge utfordringer i fylkeslaget, sette dere 
konkrete mål og diskutere hvordan dere kan nå disse. Å utarbeide en strategi 
handler om å oppdage mangler og muligheter, og finne måter å møte disse 
på. Mye av arbeidet med internfeminisme handler om løpende diskusjoner 
og bevisstgjøring av medlemmer og tillitsvalgte. Det holder ikke å vedta et 
strategidokument for så å legge det i skuff. 
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ORGANISATORISK LEDELSE

Fylkesstyret har ansvaret for det organisatoriske arbeidet og utviklingen 
av fylkeslaget. For at SV skal få gjennomslag for våre saker trenger vi en 
stor og velorganisert partiorganisasjon i ryggen. Fylkesstyret må støtte 
opp om arbeidet i lokallagene, jobbe med rekruttering og skolering av 
tillitsvalgte, opprettholde de demokratiske strukturene gjennom årsmøter, 
nominasjonsmøter og representantskapsmøter, og planlegge aktiviteter og 
kampanjer.

FYLKESLAGETS ARBEIDS- OG ORGANISASJONSPLAN
Alle fylkeslag skal ha en arbeids- og organisasjonsplan (AoP) som vedtas på 
fylkesårsmøtet. 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. 

Landsstyret vedtar hvert år partiets arbeids- og organisasjonsplan som 
også legger føringer for fylkenes arbeid. Bruk denne når dere utarbeider 
egen arbeids- og organisasjonsplan. Partiets plan går over fire år, og vi 
anbefaler at også fylkene vedtar en langsiktig plan som revideres årlig. 
Gjennom årsberetningen gjennomføres årlig evaluering. Planen gjelder for 
hele fylkeslaget og er gjensidig forpliktende mellom fylkesstyret, folkevalgte, 
lokallagene og andre organer.  

I arbeidet med å utarbeide AoP-en til årsmøtet er det viktig at dere setter 
dere konkrete mål for fylkeslagets arbeid. Hvilke utfordringer står dere 
overfor? Hva vil dere oppnå? Hvilke grep må dere ta for å oppnå dette? Hva 
er de viktigste politiske sakene for fylkeslaget framover? Hvor vil dere satse 
organisatorisk? Fylkeslaget må lage en strategi for hvordan dere skal jobbe, 
og konkretisere tiltakene dere skal sette i verk. 

TRYGGE MØTEPLASSER
For å skape trygge arenaer, forebygge seksuell trakassering og misbruk av 
makt og autoritet trengs aktive tiltak. Som medlemmer i fylkesstyret er man 
alle en del av ledelsen i fylkeslaget, og har et ekstra ansvar for at medlemmer 
opplever SV som en trygg arena å engasjere seg på hvor man ikke opplever 
ubehagelige situasjoner. Fylkeslederen har et særlig ansvar for å sikre dette.
SV-kvinner skal kjenne til at man kan ta kontakt med fylkesledelsen hvis man 
opplever ubehagelige situasjoner i SV-sammenheng, og at de har et ansvar 
for å følge opp.

Noen konkrete tiltak i forbindelse med arrangement:

1. Tilstedeværende ledelse. På alle arrangementer i regi av SV skal det 
kontinuerlig være ledelse til stede med særlig ansvar for å følge opp unge 
SV-medlemmer. Det er et ledelsesansvar å unngå at personer under 18 år 
tilbys alkohol, og det er et ledelsesansvar å unngå at SV-medlemmer opplever 
ubehagelige situasjoner på våre arrangementer.

2. Rusfrie alternativer. Det sosiale er viktig på arrangementer i SV, og ofte 
inkluderer slike arrangementer alkohol. Som ledelse må dere ha et bevisst 
forhold til alkoholbruken på SV-arrangementer, og vurdere om dere bør 
invitere til arrangementer hvor alkohol ikke er en naturlig del av opplegget.   

3. Kjønnsdelte formøter. I forbindelse med større arrangementer som 
årsmøte eller konferanser bør dere vurdere å ha kursopplegg om kjønn, 
makt og hvordan man kan forebygge og håndtere seksuell trakassering eller 
seksualiserte overgrep. 
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Bruk tid etter dere er valgt på å konkretisere hva målene i planen innebærer, 
hvilke aktiviteter dere vil gjennomføre og når og hvem som har ansvar for 
hva. Det er styret som må ta ansvar for dette arbeidet og sørge for framdrift 
gjennom året. I ressursbanken finner dere en mal for hvordan en AoP på 
fylkesnivå kan utformes. 

Noen av de viktigste oppgavene for fylkesstyret, og temaer som bør beskrives 
i arbeids- og organisasjonsplanen, er: 

• Lokallagsoppfølging: Fylkesstyret skal støtte lokallagene slik at de skaper 
aktivitet, følger opp medlemmene og er politiske aktører i sitt lokalmiljø. 
Les mer i kapittel 2.

• Oppfølging av folkevalgte: Fylkesstyret må sikre et godt samarbeid med 
folkevalgte både i kommunestyrene, fylkestinget og på Stortinget. Les mer 
i kapittel 3.

• Valgkamp og nominasjon: Fylkeslaget har en viktig rolle i både 
stortingsvalg, fylkestingsvalg og kommunevalg. Dere skal produsere eget 
program, stille valglister og sørge for god aktivitet i fylkeslaget under 
valgkampen. 

• Følge opp og delta i sentrale prosesser: Fylkesstyret skal være et 
bindeledd mellom SV sentralt og lokallagene, slik at vi jobber bedre og 
tettere sammen om politiske og organisatoriske prosjekter. 

• Rekruttering og skolering: Fylkesstyret må sørge for at det finnes folk 
som ønsker å ta over verv og posisjoner og som er rusta til det. Da må 
man ta godt vare på folk, rekruttere nye og ha et skoleringstilbud som gir 
folk den opplæringen de trenger for å ta fatt på nye oppgaver. Les mer i 
kapittel 2.

• Internkommunikasjon: Fylkesstyret må kommunisere godt med 
medlemmer og lokallag slik at de har god informasjon om politiske 
prosesser og aktiviteter i fylkeslaget og partiet sentralt, og får mulighet til 
å bidra og delta. 

Les mer om det politiske arbeidet under ”Politisk ledelse” og i kapittel 4. 
De administrative oppgavene er beskrevet i kapittel 6.

POLITISK LEDELSE

Fylkesstyret har ansvaret for den politiske og strategiske ledelsen av 
fylkespartiet. Styret skal lede fylkeslaget i tråd med vedtatte politiske 
prioriteringer og bygge saker over tid. Samtidig skal man legge til rette for 
politikkutvikling for medlemmer og tillitsvalgte i hele fylkeslaget. 

Fylkeslagets arbeids- og organisasjonsplan skal definere fylkeslagets 
overordnede politiske strategi. Deretter er det fylkesstyrets oppgave, 
i samarbeid med folkevalgte og stortingsrepresentanter, å følge opp 
prioriteringene i det daglige. Den politiske delen av AoP-en bør slå fast de 
overordna politiske målene, beskrive hvilke målgrupper dere vil snakke til og 
hvordan dere vil  bli oppfattet. I tillegg bør dere prioritere to-tre konkrete 
politiske saker dere har som øverste prioritering. Dere bør diskutere hvordan 
dere ønsker å framstå forskjellig fra partier vi konkurrerer med og hvordan SV 
ønsker å beskrive politikken motstanderne våre står for i fylket. 

Et politisk parti skal alltid være i utvikling. Vi skal ha politiske løsninger som 
speiler det samfunnet vi lever i, og vi skal ikke være redde for å utfordre 
tidligere vedtatt politikk. Fylkesstyret har et ansvar for å legge til rette for 
politisk debatt i fylkeslaget slik at vi kommer opp med nye ideer. Ingen i SV 
er enige med alt partiet mener og alle vil være uenig i enkeltvedtak som blir 
gjort en gang i blant. Dette er ikke et problem så lenge man er ærlige om egne 
meninger og sikrer gode prosesser for diskusjon og vedtak. 

En del av det politiske arbeidet i fylket handler om å delta i og bidra til 
politiske prosesser som går i SV nasjonalt og være en aktør i den nasjonale 
politiske debatten. Det  er viktig at fylkesstyret tar ansvar for å inkludere og 
involvere sine medlemmer og lokallag i utviklingen av nytt arbeidsprogram 
eller prinsipprogram, eller i politiske debatter som går i landsstyret eller 
offentligheten. Dette kan skje gjennom både interne innspillsprosesser og 
utspill og innlegg i offentligheten. Fylkeslagene bør også ha tett kontakt med 
sin stortingsrepresentant slik at man kan følge og gi innspill til saker som er 
relevante for eget fylke. 

https://www.sv.no/?ressurs=mal-for-arbeids-og-organisasjonsplan-for-fylkeslag
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MØTESTRUKTURER

En nødvendig del av styrets arbeid er organisering og gjennomføring av 
møter. Det kan fort oppleves som at møtevirksomhet tar mye tid, særlig for 
tillitsvalgte. Man må likevel huske at disse møtene sikrer de demokratiske 
prosessene i partiet, og derfor er en viktig del av arbeidet vårt. Samtidig er 
det viktig at man legger opp møter slik at de blir effektive og relevante for 
dem som deltar. 

STYREMØTER
Fylkesstyret bør ha møter relativt jevnlig, enten fysisk eller på telefon/video. 
Dette er en forutsetning for å være en reell ledelse for fylkeslaget og for å 
sørge for framdrift i de aktivitetene og prosjektene dere ønsker å gjennom-
føre. Leder, i samarbeid med eventuell fylkessekretær, har ansvar for gode 
strukturer rundt møtene som sikrer at alle styremedlemmene får mulighet til 
å forberede seg og delta i prosessene og sakene som skal behandles. Dette 
handler både om å sende ut innkallinger og sakspapirer i god tid, at man må 
skrive sakspapirer hvor det er lett å forstå hva saken går ut på og hva man 
ønsker å vedta, at man holder møterammer og at det er en åpen og inklude-
rende kultur i styret. 

Dere bør legge fylkesstyremøter i tilknytning til landsstyremøtene i SV, 
helst slik at dere møtes en gang i forkant og diskuterer sakene som skal 
behandles, og at dere tar en oppsummering av hva som ble vedtatt og må 
følges opp lokalt på første fylkesstyremøte i etterkant. En fast sak på alle 
fylkesstyremøter bør være den politiske situasjonen, hvor dere diskuterer 
aktuelle nasjonale og lokale saker og eventuelt hvordan dere ønsker å følge 
opp disse. En annen fast sak bør være den organisatoriske situasjonen med 
en statusoppdatering på prosjekter og aktiviteter dere jobber med, framdrift i 
forhold til arbeids- og organisasjonsplanen, status på medlemstall og verving 
samt en gjennomgang av status i lokallagene i fylket. 

For å sikre godt samarbeid bør dere invitere deres representant i fylkestinget 
og på Stortinget til hele eller deler av fylkesstyremøtene. 

Dersom dere har behov for video- eller telefonkonferanseutstyr kan dere 
kontakte partikontoret.

I ressursbanken finner du maler på sakspapirer til møter.

REPRESENTANTSKAP
En del fylker har representantskap i tillegg til fylkesstyremøter som øverste 
organ mellom årsmøtene. Her møter representanter fra lokallagene i tillegg 
til fylkesstyret. Representantskapet skal ta de overordnede beslutningene på 
vegne av fylkeslaget og kan gjøre politiske avklaringer for fylkestingsgruppa 
eller fylkesstyret ved behov.

• Vedta en møtekalender på starten av året for å sikre 
forutsigbarhet. 

• Ha faste frister for når saksliste og sakspapirer må sendes ut. 
Saksliste og sakspapirer bør sendes ut en uke før møtet. 

• Ha en klar møteramme, helst ikke mer enn to timer. 
• Tilpass antallet saker etter tidsrammen.
• Vær tydelig på hva som er formålet med å ta opp hver enkelt sak 

og hva man ønsker å oppnå. Skill mellom orienteringssaker og 
vedtakssaker. 

• Leder/ordstyrer bør legge en plan for hvor mye tid som skal 
brukes på hver sak. Hva er den viktigste saken? Hva skal vi bruke 
mest tid på?

• Lag alltid taleliste og bruk taletid om nødvendig. Pass på at du 
skiller mellom rollen som ordstyrer og deltaker i debatten, og 
derfor tegner deg selv til talelisten når du vil delta i debatten. 

• Send alltid ut protokoll fra møtene så fort som mulig i etterkant 
av møtet. 

ENKLE KJØREREGLER FOR GOD MØTEKULTUR

http://maler
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Tipsene til god møtekultur over gjelder i høyeste grad for 
representantskapsmøter også. I tillegg er det viktig at det er tydelig 
for representantskapet at beslutningene som fattes der følges opp av 
fylkesstyret og eventuelt fylkestingsgruppa, slik at møtene oppfattes som 
viktige og relevante.

ROLLEFORDELING I STYRET

Det er ulike måter å organisere styrearbeidet på. Det avgjørende er ikke 
hvordan dere fordeler verv, men at roller og oppgaver er tydelig fordelt 
og at dere sikrer at alle oppgaver blir gjort. Det finnes ingen regler for 
rollefordelingen i styret i SVs vedtekter, bortsett fra at kvinnepolitisk leder 
i fylket skal være medlem av fylkesstyret. Alle fylkeslag bør likevel ha en 
fylkesleder, nestleder, kasserer og sekretær. De to siste kan man droppe 
dersom disse oppgavene dekkes av en ansatt. Hvis SU har et fylkeslag er det 
vanlig at de har en representant i styret. 

Det forventes mer av et styremedlem enn av andre medlemmer når det 
kommer til politiske og organisatoriske forpliktelser. God rolleforståelse og 
effektive rutiner kan bidra til å lette styrearbeidet slik at dere kan fokusere 
på det viktigste: å drive et aktivt fylkeslag med fornøyde medlemmer. Dere 
bør gjøre tydelige avklaringer på hva de ulike medlemmene i styret skal gjøre 
og ha ansvar for. Folk har forskjellige styrker og varierende arbeidskapasitet. 
Derfor er det viktig å diskutere forventningene til styrearbeidet raskt etter 
årsmøtet slik at det blir enklere å ta hensyn og sørge for et godt samarbeid. 

Videre finner dere forslag til rolle- og ansvarsfordeling internt i fylkesstyret. 
Dere kan gjøre tilpasninger og fordele oppgavene annerledes i deres styre, 
men her får dere i hvert fall en oversikt over hvilke oppgaver som må fordeles. 

FYLKESLEDER
Fylkeslederen har det øverste vervet i laget. Som fylkesleder er det ditt ansvar 
å drive arbeidet i fylkeslaget framover, følge opp at oppgaver og aktiviteter 
blir gjennomført, sørge for politisk og organisatorisk utvikling og å følge opp 
eventuelle ansatte. Selv om man som leder bør delegere oppgaver både til de 
andre styremedlemmene, ansatte og frivillige er det til syvende og sist ditt 
ansvar å følge opp at det blir gjort og du som står til ansvar for årsmøtet eller 
fylkesstyret. 

Du har et stort ansvar for å sikre åpne og demokratiske prosesser i fylkeslaget 
slik at alle føler seg inkludert og ivaretatt. Det er viktig for å skape et godt 
sosialt fellesskap, konstruktivt samarbeid og for å være godt rustet hvis det 
skulle oppstå politiske uenigheter eller konflikter. Som fylkesleder er det også 
ditt ansvar å løse opp i eventuelle konflikter som måtte oppstå.  

Leders oppgaver:
• Representerer fylkeslaget utad.
• Har det overordnede ansvaret for politisk og organisatorisk framdrift i 

laget.
• Holder kontakt med SV sentralt. 
• Innkaller til, og leder møter og lager sakslister, i samarbeid med sekretær
• Leder valgkampen i fylket ved både lokal- og stortingsvalg i tett samarbeid 

med kandidatene.
• Følger opp ansatte (enten som arbeidsleder eller personalansvarlig).
• Holder tett kontakt med de folkevalgte på fylkestinget og 

stortingsrepresentanter fra fylket.
• Sørger for at landsstyrets arbeid blir forankret i fylkeslaget og holder tett 

kontakt med landsstyrerepresentanten dersom dette ikke er fylkesleder.
• Legger til rette for politikkutvikling i fylkeslaget.
• Lager forslag til fylkets arbeids- og organisasjonsplan.
• Ser til at partiets og fylkets arbeids- og organisasjonsplanen blir fulgt opp.
• Har det overordnede ansvaret for økonomien og signaturrett på vegne av 

fylkeslaget. 
• Skriver årsmelding. 
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ARBEIDSUTVALG
Mange fylker har et arbeidsutvalg (AU) bestående av leder og nestleder(e) 
som i fellesskap følger opp den daglige driften av laget. Særlig i større 
fylkeslag kan dette være fornuftig for å sikre at oppgaver følges opp og at 
fylkesleder har kapasitet til mer enn det løpende arbeidet. Arbeidsutvalgets 
viktigste oppgave er å forberede og innstille til fylkesstyremøtene. I dette 
ligger det et stort ansvar for å legge den politiske dagsorden og meisle ut de 
politiske sakene og organisatoriske planene. I tillegg kan AU håndtere 
administrative oppgaver som ikke trenger å tas i fylkesstyret, 
samt hastesaker mellom fylkesstyremøtene.

LANDSSTYREREPRESENTANT
Landsstyret er partiets ledelse mellom landsmøtene. De møtes minst seks 
ganger i året, og vedtar partiets arbeids- og organisasjonsplan, håndterer 
aktuelle politiske og organisatoriske spørsmål og staker ut kursen for 
partiet. Alle fylker har en landsstyrerepresentant, og i det fleste fylker er 
dette fylkeslederen.

Fylkeslagets landsstyrerepresentant har et viktig ansvar for å fremme 
saker fylkeslaget ønsker behandlet på landsstyret, sikre at sakene som skal 
behandles i landsstyret blir godt forankret i fylkeslaget og for å være fylkets 
stemme i landsstyret. Som landsstyrerepresentant er man ikke bare valgt 
for å representere sine egne meninger, men for å videreformidle fylkeslagets 
standpunkt. Fylkesstyret bør alltid diskutere sakene som skal opp på i 
forkant av landsstyremøtet. I tillegg er det viktig at landsstyrerepresentanten 
i etterkant formidler hva som skjedde på møtet, hva som ble vedtatt og hva 
fylkeslaget må følge opp lokalt. For at partiet skal samarbeide godt på tvers 
av de ulike leddene og samles om vedtatte prioriteringer er det avgjørende at 
landstyrerepresentanten tar ansvar for å forankre landsstyrets arbeid i sitt 
fylkeslag. 

 

NESTLEDER
Nestleder fungerer som støtte for leder og tar over som leder dersom lederen 
er fraværende. Som nestleder tar man også på seg ekstra ansvar for å bidra 
i fylkesstyret og fylkeslagets arbeid. Noen fylker velger å ha en politisk og 
en organisatorisk nestleder, andre steder deler man oppgavene mellom seg 
fortløpende. 

• Sett deg klare mål for hva du vil oppnå som fylkesleder og 
hvordan du ønsker å lede fylkeslaget.

• Gjør ikke jobben alene, spre informasjon og fordel oppgaver. Ikke 
bli proppen i systemet.

• Vær åpen om dine forventninger til de andre i styret. Unngå 
misforståelser og uklare roller. 

• Skap gode prosesser. Ofte er din oppgave å skape gode prosesser 
for fylkeslaget, heller enn å få det helt slik du selv ønsker. 

• Hold deg oppdatert på aktuell informasjon og initiativer fra SV 
sentralt.

• Vis respekt for andres initiativ – responder på spørsmål og 
innspill fra medlemmer, tillitsvalgte og SV sentralt. 

• Skoler deg! Meld deg på kurs og samlinger i regi av SV og andre. 
Man trenger stadig oppdateringer på hvordan man driver godt 
styrearbeid. 

• Ha det gøy! Det er viktig å ha det hyggelig i fylkeslaget. Ha mat og 
drikke på møter og sett av tid til sosiale arrangement i løpet av 
året. 

TIPS TIL DEG SOM FYLKESLEDER
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Samtidig er landsstyret hele partiets ledelse. Når man sitter i landsstyret er 
man valgt av hele partiet på landsmøtet, ikke bare av sitt fylkeslag. Det er et 
større mandat en å representere sitt fylke. Å være lyttende og representere 
meninger og vedtak fattet av fylket sitt er mulig å kombinere med å ta ansvar 
for de beslutninger som blir fattet av landsstyret i fellesskap.

Landsstyret har også vedtatt et eget notat om landsstyrets rolle hvor man 
kan lese mer.

ANDRE ANSVARSOMRÅDER
En kjent problemstilling i mange fylkeslag er at styremedlemmer som ikke har 
et eget ansvarsområde eller faste oppgaver ofte blir lite aktive, ikke minst 
mellom styremøtene. Alle som sier ja til å sitte i styret bør bli gjort 
oppmerksom på at vervet innebærer å delta aktivt mellom møtene og bidra 
til at styret og laget fungerer. Da må det også følge med ansvar og oppgaver. 
Samtidig er det viktig at fylkesstyret, og ikke minst fylkesleder, bruker tid på 
å konkretisere arbeidsoppgaver og følge opp framdriften. Det er styrets felles 
ansvar å konkretisere hvordan dere vil gjennomføre arbeids- og 
organisasjonsplanen. Å gi et styremedlem et vagt og svevende ansvarsom-
råde de skal følge opp gir sjelden resultater og kan oppleves frustrerende og 
uhåndterlig for styremedlemmene.

• Medlemsansvarlig: Ansvaret for å følge opp medlemsarbeidet i 
lokallagene, rekruttere/verve nye medlemmer, ta kontakt med 
nye medlemmer i kommuner uten lokallag, og tenke strategisk på 
hvordan fylkeslagets aktivitet kan bli mest mulig interessant for 
medlemmene. 

• Fadder/kontaktperson for lokallag: En kan fordele lagene 
mellom styremedlemmene. Les mer i kapittel 2. 

• Medieansvarlig: Ansvaret for å følge opp facebooksiden 
og nettsiden til fylkeslaget. Må ha fulle redigerings- og 
publiseringsrettigheter. Følger opp mediearbeidet og har kontakt 
med lokalmedia. Jobber tett med de folkevalgte. 

• Skoleringsansvarlig: Ansvaret for planlegging og gjennomføring 
av skoleringsarbeid i fylkeslaget og følge opp skoleringsarbeidet i 
lokallagene.

• SU-kontakt: Ansvaret for samarbeid med Sosialistisk Ungdom og 
ungdomspolitikk.

• Ulike kontaktpersoner knyttet opp mot politiske tema. 
For eksempel kvinnepolitisk, fagpolitisk og miljøpolitisk 
kontaktperson. Kontaktpersonene bør knytte seg til utvalg- og 
nettverksarbeid sentralt. Har fylkeslaget kapasitet, og det finnes 
interesse for det, kan det settes ned egne politiske utvalg eller 
nettverk i fylket.

• Valgkampgruppe: I valgkampår bør dere sette ned en 
egen valgkampgruppe som får ansvaret for den praktiske 
organiseringen og gjennomføringen av valgkamparbeidet. 
fylkestinget/Stortinget. 

• Varamedlem: Deltar i møter dersom noen i styret har meldt 
fravær. Et varamedlem kan bli vanlig styremedlem dersom et 
ordinært styremedlem trekker seg. 

ULIKE ANSVARSOMRÅDER



26 27

UTVALG
Utvalg for spesifikke fagfelt eller politikkområder kan være et tilbud til 
medlemmer som først og fremst er opptatt av eller har kompetanse på et 
spesielt politisk område. Utvalgene kan bidra til debatt, nettverksbygging og 
økt kunnskap og aktivitet i partiorganisasjonen og holde kontakt med 
organisasjoner og fagmiljøer innenfor sitt felt. Utvalgene kan være 
rådgivende organ for fylkesstyret og lokallagene og bidra til politikkutvikling.

Utvalgslederne kan fungere som kontaktpersoner mellom de nasjonale og 
fylkesvise utvalgene. Om utvalgene og utvalgslederne skal ha en hensikt er 
det viktig at folk som bruker krefter på politisk arbeid i utvalgene opplever at 
dette blir videreført på andre nivåer i partiet. 

FYLKESSEKRETÆR OG ANDRE ANSATTE 

De fleste fylkene har en ansatt sekretær, mange steder i samarbeid med 
andre fylker. Oppgavene til fylkes- og distriktssekretærene varierer, men 
de har et bredt ansvar som strekker seg fra å bistå med organisatoriske 
oppgaver, planlegging og gjennomføring av aktiviteter og administrative 
oppgaver. I noen fylker bidrar sekretæren også som politiske rådgiver for 
fylkesledelse og folkevalgte. 

Flere fylker har også andre ansatte, for eksempel valgkampsekretær. 

SEKRETÆR OG KASSERER
I de fleste fylker har ansatte ansvar for de administrative oppgavene. Vi lister 
likevel opp de viktigste oppgavene for fylkeslagets sekretær og kasserer her 
som en støtte til fylker der man ikke har ansatte. Dersom man ikke har 
ansatt, må disse oppgavene fordeles til styremedlemmer. 

Sektretærens oppgaver:
• Innkaller til møter i samarbeid med leder.
• Skriver referat fra møter.
• Leser og svarer på post og e-post.
• Arkiverer og lagrer fylkeslagets dokumenter.
• Har tilgang på medlemsregisteret og har ansvaret for å oppdatere 

kontaktinformasjon på styret og medlemmer. 

Kassererens oppgaver:
• Fører løpende regnskap og årsregnskap.
• Betaler regninger. 
• Skriver og leverer søknader om økonomisk støtte. 
• Lager budsjettforslag sammen med styret.  
• Ser til at budsjettet blir fulgt opp. 
• Følger opp forpliktelsene i henhold til partiloven sammen med leder, 

deriblant å innrapportere til SSB en gang i året.

ARBEIDSGIVERANSVARET OG ROLLEN SOM ARBEIDSLEDER
SV skal behandle våre ansatte på en god måte. Det betyr både at alt formelt 
skal være på plass, og at man som fylkesleder prioriterer tid til å følge opp 
den eller de ansatte. 

Noen av sekretærene er ansatt direkte i fylket. Da sitter fylkesleder med det 
fulle arbeidsgiveransvaret, herunder lønnsutbetaling, lønnsjustering, tariff-
avtale, pensjon, forsikringer og så videre. Man må gjennomføre 
medarbeidersamtale med den ansatte minst én gang i året og følge opp 
HMS-ansvaret på arbeidsplassen. 
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Lokallagene er grunnsteinen i SVs organisasjon. For de aller fleste 
medlemmene er lokallaget det første møtet med partiet, deres arena for å 
påvirke SVs politikk og å delta i partiarbeidet. En av fylkesstyrets viktigste 
oppgaver er å bidra til at lokallagene skaper aktivitet, følger opp medlemmene 
og er politiske aktører i sitt lokalmiljø. I dette kapittelet ser vi på ulike måter 
dere kan støtte opp om og styrke lokallagene. 

SV har omtrent 300 lokallag. De fleste lokallagene har under 20 medlemmer, 
mens noen har opp mot 200 medlemmer. Derfor vil det variere hva de ulike 
lokallagene har behov for av hjelp og støtte. 

Noen av lokallagenes viktigste oppgaver er å: 
• Verve og ta imot nye medlemmer og inkludere dem i partiet. 
• Være synlige politiske aktører i egen kommune og bidra til å gjøre SVs 

politikk kjent i lokalmiljøet. 
• Sikre rekruttering av dyktige folk til verv i partiet og kontinuitet i 

lokallagsdriften. 
• Utvikle lokal politikk og jobbe for gjennomslag sammen med 

kommunestyregruppen, og folk og organisasjoner i lokalmiljøet. 
• Stille liste ved kommunevalg, vedta lokalt partiprogram og gjennomføre 

valgkamp. 
• Delta i politiske debatter internt og eksternt og holde politikkutviklingen i 

partiet levende.

Kapittel 2:  
Lokallagsoppfølging

I tillegg må man selvsagt følge opp den ansatte i det daglige arbeidet. Det 
kan være krevende siden man ikke selv er tilstede i arbeidshverdagen. Som 
arbeidsgiver må man likevel sikre at den ansatte blir fulgt opp og er trygg 
på sine arbeidsoppgaver. Hvordan man løser dette konkret må dere finne ut 
i samarbeid med den ansatte, men det er viktig at dere adresserer denne 
utfordringen og er ekstra oppmerksom på at de ansatte kan føle seg alene i 
arbeidshverdagen. Det er også viktig at dere følger opp at den ansatte 
prioriterer oppgavene fylkeslaget har vedtatt og bruker tiden på en effektiv 
måte. Ofte må sekretærene sjonglere mellom mange oppgaver, og kan ha 
behov for hjelp til å prioritere hva som er viktigst og hva som haster mest. 

De fleste fylker er i et samarbeid med SV sentralt, og ofte flere andre fylker, 
om en sentralt ansatt distriktssekretær. Da påtar partikontoret seg det 
formelle arbeidsgiveransvaret, det vil si lønn, pensjon, forsikringer osv., 
samtidig som partikontoret bidrar i den mer uformelle delen av oppfølgingen, 
slik som medarbeidersamtaler, oppfølging ved sykefravær med mer. I flere 
tilfeller bidrar også partiet sentralt med økonomisk støtte for å sikre at disse 
stillingene er fulltidsstillinger. Det er viktig å understreke at man som 
fylkesleder fortsatt fungerer som arbeidsleder for den ansatte, og må følge 
opp arbeidet i det daglige. 

Å være en god leder for sine ansatte handler i stor grad om å gi tydelige be-
skjeder om oppgaver og forventninger, vise engasjement og forståelse for de 
oppgavene den ansatte gjør, være tilgjengelig for avklaringer og diskusjoner 
og å vise at du tar det overordnede ansvaret for arbeidet i fylkeslaget. Ha god 
dialog med den ansatte, men vis dem tillit. Ofte har de hatt jobben lenger enn 
mange av de tillitsvalgte, og sitter på enorme kunnskaper om fylkeslaget og 
oppgavene de gjennomfører. 

Det er viktig for SV at vi er en god arbeidsgiver, også lokalt. Derfor må dere 
ikke nøle med å kontakte partisekretæren for hjelp og råd i oppfølgingen av 
deres ansatte. Vi anbefaler at alle fylkesledere med ansatte leser gjennom 
arbeidsmiljøloven. Det kan også være nyttig å lese tariffavtalen SV sentralt 
har inngått.

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2005-06-17-62
http://aaf.no/kunder/AAF/mm.nsf/lupgraphics/Landsoverenskomsten%20for%20HK-AAF%202014-2016.pdf/$file/Landsoverenskomsten%20for%20HK-AAF%202014-2016.pdf
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FÅ OVERSIKT
Det første fylkesstyret må gjøre er å skaffe oversikt over dagens situasjon i 
lokallagene. Dere må vite hvor mange lokallag dere har og sørge for at dere 
har oppdatert kontaktinformasjon til nøkkelpersoner i laget. Hvem er 
lokallagsleder? Hvem sitter i kommunestyret? Er det andre personer som er 
viktig for driften i lokallaget? Uten denne kunnskapen blir det umulig å 
drive godt organisasjonsarbeid både fra fylket og fra SV sentralt. Sørg for at 
lokallagsleder og styremedlemmer er oppdatert i medlemsregisteret. Les mer 
om bruken av medlemsregisteret i kapittel 6. 

Videre er det nyttig å kartlegge helt grunnleggende informasjon om laget: Er 
det et nytt eller gammelt lag? Hvor mange medlemmer har de? Hvordan har 
medlemsveksten vært de siste 3-5 årene? Hva har de hatt av aktivitet det 
siste året? Sitter de i kommunestyret? Er det spesielle saker de har jobbet 
mye med? 

Gå gjennom og skriv ned svarene på spørsmålene over og gjerne flere ting 
dere vil ha oversikt over for hvert lokallag. Bruk dette som et verktøy i 
arbeidet med å følge opp lokallagene framover. Dette kartleggingsarbeid blir 
dessverre ofte nedprioritert og sjelden systematisk. Men vi vet at det gir stor 
uttelling når man først har gjennomført det. Så derfor er altså første skritt: 
Få oversikt.

LAG EN REALISTISK PLAN
En utfordring for mange lokallag er at de jobber usystematisk og litt tilfeldig 
med saker og aktiviteter. Ofte opplever de mange forventninger fra fylkes-
laget og SV sentralt. Mange lokallag er små med få aktive som stadig må ta 
på seg ansvar. Kombinasjonen av dette kan gjøre lokallagsarbeidet tungt og 
demotiverende.

En viktig del av lokallagsoppfølgingen er derfor å hjelpe lokallagene til å 
prioritere noen målsetninger de vil jobbe mot som er konkrete og håndterbare 
utfra de ressursene de har i lokallaget. Dette er både lurt for at SV skal 
framstå med en tydelig profil i kommunen, men også for å unngå at 
lokallagsstyrene blir utslitt fordi de får dårlig samvittighet for alt de ”burde” 
ha gjort. 

Lokallagene bør lage en plan med noen få målsetninger og prioriterte politiske 
saker, og konkrete aktiviteter eller tiltak for å nå målene. Det er mye bedre om 
et lokallag setter seg ett eller to realistiske mål og faktisk når dem, enn at de 
skal streve for å gjennomføre en masse aktiviteter hvor alt blir halvveis. 

For større lokallag må selvsagt ambisjonsnivået være større. En del av jobben 
for fylkesstyret er nettopp å vise lokallagene at det som forventes av dem er 
avhengig av ressursene de sitter med, og vise dem at de kan være fornøyd 
med innsatsen når de har nådd målene de har satt seg. 

Siden lokallagene er svært ulike trenger de ulike ting. Noen lag trenger hjelp 
til å systematisere arbeidet sitt, andre trenger hjelp til å prioritere noen 
politiske saker framfor andre. Noen trenger hjelp til å nedjustere ambisjonsni-
vået, mens andre bør pushes til å øke det. 
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For noen er det manglende medlemsrekruttering man må ta tak i, mens andre 
kanskje sliter med å bli synlig i lokalmedia. Noen lag må overbevises om å 
bruke mer tid til ekstern aktivitet, andre trenger skolering i hvordan man 
bruker sosiale medier. Dersom fylkesstyret kjenner lokallagene sine godt, 
er dette ting dere kan hjelpe dem med og som vil være nyttige for dem.

Inviter lokallagsstyrene til tillitsvalgsamling for å diskutere lokallagenes 
planer for det neste året. Da får man en mulighet til å inspirere hverandre 
på tvers av lokallagene, dere kan sette opp gruppediskusjoner med lag som 
ligner og sette av tid til at lokallagsstyrene kan begynne det konkrete 
arbeidet med å utforme planene, gjerne i samarbeid med fadderen eller 
inviterte fra partikontoret. Det kan være fruktbart å sette like lokallag i 
kontakt med hverandre eller sette et helt ferskt lokallag i kontakt med et mer 
erfarent lag slik at de kan lære av hverandre.

FADDERORDNING
Det varierer hvor mange lokallag vi har i fylkene, og dermed hvor mye 
oppfølgingsansvar det er snakk om. Mange fylker har organisert oppfølgingen 
i en fadderordning, der hvert medlem i fylkesstyret får et antall lag hun følger 
opp på vegne av fylkesstyret. Fadderen sørger for å ha oversikt over 
situasjonen i laget, videreformidle informasjon fra fylkesstyret og SV 
sentralt og å være tilgjengelig for lokallagsleder ved behov. Fadderen bør 
også delta på lokallagenes årsmøter og andre aktiviteter gjennom året hvis 
man har mulighet. Fylkesstyret bør bli enige om hvor ofte fadderne skal ringe 
lokallagsleder og andre rutiner for å sikre en god oppfølging av alle lag. Det er 
fylkesleders ansvar å holde den overordnede oversikten.

GOD INFORMASJONSFLYT I HELE PARTIET
Partidemokratiet er avhengig av at alle ledd i organisasjonen snakker med og 
har tillit til hverandre. Skal vi lykkes med prioriteringene våre er vi avhengig 
av et godt samarbeid på tvers av leddene i organisasjonen.

Først og fremst handler dette om å sikre god kommunikasjonsflyt i partiet. 
Sentralt er avhengig av å få informasjon fra fylkene om ståa i lokallagene og 
på fylkesnivå. Samtidig må fylkesstyret bidra til at lokallagene får tilpasset 
informasjon om prosesser i partiet så de kan følge opp felles prosjekter som 
kampanjeuker og arbeidsprogramprosess. Fylkeslaget må spre vedtatte 
datoer og frister i god tid og bidra til planlegging og gjennomføring av 
aktiviteter.

Fylkeslaget må også legge til rette for at medlemmer og lokallag har kanaler 
til å delta i og påvirke politiske og organisatoriske prosesser i fylket og SV 
sentralt. Det betyr for det første å sikre gode kommunikasjonskanaler som 
nyhetsbrev, facebooksider og nettsider. Les mer om dette i kapittel 4.

Det handler også om den mer uformelle kontakten dere har med folk i fylkes-
laget. Det bør være lett å ta kontakt med fylkesleder og resten av fylkesstyret 
med spørsmål, kommentarer eller innspill. Dere må være raske til å svare på 
henvendelser og flinke til å inkludere alle på møter og arrangementer. Ofte 
opplever medlemmer og tillitsvalgte i lokallagene at det kan være stor 
avstand mellom leddene i organisasjonen. Det er en viktig oppgave for 
fylkesstyret å redusere denne avstanden. Det bidrar til større fellesskap, 
lavere terskel for flere til å bidra og færre misforståelser og konflikter.

Mange lokallagsledere forteller at de føler seg overveldet av mengden e-post 
de mottar i perioder. Både mengden i seg selv, men ikke minst utydelig 
merking av informasjonen gjør det vanskelig å vite hva som er viktig og hva 
som bare er ”kjekt å vite”. Når fylkeslaget sender ut e-post bør dere derfor ha 
klart for dere hvem informasjonen er til for, hva dere vil oppnå med å sende 
den ut og hva dere eventuelt ønsker at mottakerne skal følge opp konkret. Om 
mulig kan dere spisse utsendingene og velge bare grupper av lokallag som 
mottakere, dersom det er noe som ikke gjelder alle. Ved viktige arrangement 
eller frister kan det være lurt å sende en SMS til lokallagene. Dette må ikke 
gjøres for ofte, da kan det miste effekten.
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SV vil sørge for at det finnes 
dagsenter og andre treffste-
der for eldre i hver bydel
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AKTIVITET I LOKALLAGENE
SV ønsker at mye av aktiviteten i partiet skal skapes i lokallagene. Aktive og 
engasjerte lokallag legger grunnlaget for politikkutvikling nedenfra, gir 
medlemmene et interessant tilbud og bidrar til å synliggjøre SV i hele landet. 

Lokallagene må vekte mellom mange hensyn når de planlegger aktiviteter 
gjennom et år. De må finne en balanse mellom å delta i nasjonale prosesser 
og egeninitierte aktiviteter. Utadrettet aktivitet er viktig, men det er samtidig 
skolering og sosiale arrangementer som fort blir mer innadrettet. Det skal 
være tid til å utvikle ny politikk, samtidig som vi må spre SVs budskap i media. 
I lokallagshåndboka finnes mange tips til gjennomføring og planlegging av 
aktiviteter, og dere bør stadig minne lokallagene på de ressursene som finnes 
her og i ressursbanken på nett. 

Bidra til at lokallagene balanserer disse ulike hensynene på en god måte og 
klarer å prioritere både politisk og organisatorisk. Ofte kan det være lett å 
gjøre de samme tingene om igjen i stedet for å utfordre seg til å prøve nye 
aktiviteter. Skal vi bli flere må vi kanskje tørre å teste ut nye måter å 
organisere oss på, og ha nye former for aktiviteter i lokallagene.

SKOLERING OG SAMLINGER
Alle medlemmer og tillitsvalgte i SV skal få muligheten til å skolere seg i 
politiske saker og organisatoriske oppgaver. Politisk skolering skal bidra til 
å skape en levende debatt i partiet ved at alle får mulighet til å delta på lik 
linje, ruste oss til kampanjer og valgkamp og sette medlemmene i stand til 
å ta på seg verv i partiet. Et godt skoleringstilbud gjør at flere kan engasjere 
seg over tid i partiet og påta seg verv. Skolering kan være så mangt: Alt 
fra videosnutter på nettsiden, til skoleringsmøter i sammenheng med for 
eksempel fylkesårsmøtet, til nasjonale konferanser eller en velkomstbrosjyre.  

Fylkesstyret har et ansvar for å lage skoleringsopplegg og samlinger som 
gir de tillitsvalgte opplæring i de rollene og oppgavene de får i partiet, slik 

som lokallagsledersamlinger og tillitsvalgtsamlinger. SV sentralt har flere 
skoleringsopplegg dere kan bruke, men det er viktig at fylkesstyret også ser 
på behovene dere har i eget fylkeslag og tilpasser skoleringstilbudet til det. 

Når dere planlegger samlinger er det viktig at dere lager opplegg som 
oppleves relevant for dem som deltar. Tenk på hvem som er målgruppen og 
hva som er hensikten med opplegget. Hvorfor trengs dette arrangementet? 
Hva skal deltakerne sitte igjen med? Er det en lokallagsledersamling, 
styreskolering eller et arrangement som er åpent for alle medlemmer? Det 
må få konsekvenser for innholdet i programmet, hvor mye tid som settes av 
til innledninger, diskusjoner og gruppeoppgaver og hvordan dere mobiliserer. 
Hjelp også lokallagene til å tenke på dette når de planlegger egne aktiviteter. 

SV sentralt har et skoleringstilbud som heter «Bestill en sentralist» hvor vi 
tilbyr skolering fra en fra SV sentralt med kompetanse på feltet, på et knippe 
aktuelle politiske temaer, og organisatorisk skolering for lokallagsstyrer og 
fylkesstyrer. På nettsiden finner dere en oversikt over hvilke temaer og hvilke 
innledere dere kan avtale et skoleringsmøte med.

Mange steder kan det være vanskelig å samles til fysiske skoleringsmøter. 
Partiet sentralt gjennomfører derfor også med jevne mellomrom skoleringer 
på nett. 
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Det kan være debattkvelder på www.mitt.sv.no, innledninger på YouTube med 
påfølgende debatt eller skolering over videokonferanse. Dette er også noe 
dere kan vurdere å gjøre på fylkesnivå.

Det er lurt å tenke skolering på de arenaene der lokallagene i fylket allerede 
samles, for eksempel på årsmøter og nominasjonsmøter. Her kan man 
gjennomføre ulike typer skolering, enten som et innslag på møtet, eller i 
for- eller etterkant av møtet.

NY I SV
Særlig viktig er det å tilby skolering til nye medlemmer. Ny i SV-samlinger, 
enten det er på nett, et eget fysisk møte, eller en egen invitasjon til nye 
medlemmer i forbindelse med for eksempel fylkesårsmøtet, er en fin måte å 
inkludere nye medlemmer på. Ikke minst gir det både dere i fylkesstyret og i 
lokallagene en gyllen mulighet til å bli kjent med nye medlemmer og hva de 
kan bidra med.

REKRUTTERING OG SKOLERING AV TILLITSVALGTE

God rekruttering er et lederansvar. Det skal finnes folk som ønsker å ta over 
verv og posisjoner og som er rustet til det. Da må man ta godt vare på folk, 
rekruttere nye og ha et skoleringstilbud som gir folk den opplæringen de 
trenger for å ta fatt på nye oppgaver. Det er et mål at våre medlemmer er 
aktive i SV i mange tiår, og at de kan veksle mellom ulike oppgaver og større 
og mindre ansvar. 

For å bygge folk må vi gi dem muligheter, men som ledelse innebærer 
det også å gi folk ærlige og gode tilbakemeldinger. Fylkesstyret må følge 
opp tillitsvalgte og folkevalgte, og gi tilbakemeldinger på deres styrker og 
utviklingsmuligheter. Slike tilbakemeldinger vil det ikke være så mange andre 
som gir. 

Det å bli medlem av fylkesstyret eller å bli fylkesleder skal ikke være 
et hedersoppdrag for en som har vært med lenge i lokallaget eller i 
lokalpolitikken. Vi må sikre at vi har folk som er motiverte og gjør en god jobb 
der de er, til enhver tid. Ofte er verv og posisjoner fordelt på for få personer i 
partiet. Vi skal bli flinkere til å rullere og gi folk nye muligheter.

MEDLEMMER UTEN LOKALLAG

I de fleste fylker vil det være medlemmer fra kommuner som ikke har lokallag. 
Disse blir tilknyttet fylkeslaget og er deres ansvar å følge opp direkte. Gjør det 
til en rutine å legge til slike medlemmer på informasjonsmailene dere sender 
ut, inviter dem på møter og samlinger, og følg med på om det etter hvert kan 
være grunnlag for å etablere lokallag hvis dere får flere medlemmer i samme 
kommune. 

STARTE NYE LOKALLAG 

SV har som mål å starte nye lag og stille lister i flest mulig kommuner. Derfor 
er det en viktig oppgave å sikre at ivrige SV-ere lett kommer i gang med 
lokallagsarbeidet. I ressursbanken har vi laget en veileder for oppstart av 
nye lag. Her finner dere den informasjonen dere trenger for å hjelpe lokallag i 
gang. Nye lokallag må ha et stiftelsesmøte og sende inn et meldeskjema til SV 
sentralt for å bli registrert som nytt lag. Alle nye lag får oppstartstøtte fra SV 
sentralt. 

AVVIKLING AV LOKALLAG 

Det hender dessverre at vi avvikler lokallag. Det kan være lag som ikke 
har hatt aktivitet på en stund, som mangler fungerende styre og har få 
medlemmer. SV sentralt må få beskjed, slik at laget blir registrert som inaktivt 
i SVs organisasjonsregister. Eventuelle verv blir satt passivt og medlemmene 
overføres til fylkeslaget. På denne måten får fylket ansvaret for disse 
medlemmene. Fylkeskontoret og lokallaget må bli enige vedrørende lokallagets 
økonomi, slik at lagets midler overføres til fylkeslaget.

http://www.mitt.sv.no
https://www.sv.no/?ressurs=hvordan-starte-nye-lag
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Kapittel 3:  
Folkevalgte

Det er de folkevalgte som fremmer og fronter SVs politikk i de folkevalgte 
organene. I dette kapittelet skal vi se på mulighetene for samarbeid mellom 
fylkesledelsen og de folkevalgte i fylkeslaget. Skal partiet lykkes politisk 
og organisatorisk er det viktig at de tillitsvalgte og folkevalgte spiller på 
lag. Politisk ved å spre kunnskap og gode ideer og organisatorisk gjennom 
skolering og oppfølging. 

FYLKESTINGET

Fylkestinget består av representanter valgt ved fylkestingsvalg hvert fjerde 
år. Antallet representanter varierer med folketallet i fylkene, fra 33 til 57 
representanter.

Fylkestinget har den overordnede myndigheten i fylkeskommunen, og fatter 
vedtak om budsjetter, plansaker, skatter og avgifter. Fylkestingets oppgaver 
dekker videregående opplæring, kollektivtrafikk, næringsutvikling, tannhelse, 
samferdsel, kultur og regional utvikling. 

Fylkesstyret og fylkestingsgruppa har mye å tjene på et tett samarbeid, og 
fylkesstyret må bidra til en god dialog mellom de ulike folkevalgtnivåene. Ofte 
griper fylkestingets oppgaver inn i saker lokallag er investert i. Lokallagene 
sitter på lokal kunnskap om saker som kan være viktig for fylkestingsgruppa.

Godt samarbeid gir også muligheten til å koordinere utspill og forslag. Da kan 
dere få satt saken tydeligere på dagsorden, profilere SV standpunkt og få 
større sjanse for gjennomslag. 

Fylkestingsrepresentantene bør inviteres og møte fast på styremøtene i 
fylket. Noen fra fylkesstyret eller en ansatt kan også delta på gruppemøtene 
før det er fylkesting. Er man få eller sitter alene kan det være god hjelp å ha 
med noen som kan avlaste og hjelpe til underveis. 

Det er ulike måter å løse dette på, og ulike tradisjoner i de ulike fylkene. 
Uansett hvilken modell man velger for samarbeid, er det viktig å sørge for god 
forankring av de vedtakene SV går inn for i fylkestinget, og samtidig sørge 
for at viktige SV-debatter løftes inn i de folkevalgte organene i fylket eller 
kommunene. 

KOMMUNESTYRENE

Fylkesstyret må være en støtte for SVs folkevalgte i kommunene. Det er 
fylkesstyret som har oversikt over situasjonen i de ulike kommunene, og som 
kan sørge for god informasjonsflyt både mellom kommunene, og mellom fylke 
og kommune. 
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POLITISKE INITIATIV OG PRIORITERINGER

SVs folkevalgte er landets mest pliktoppfyllende folkevalgte. Det er lett 
å bli overveldet av alle sakene man må sette seg inn i og votere over, og 
sakspapirbunkene kan være både store og til tider svært tekniske. I en travel 
hverdag er det lett å bli styrt av de sakene administrasjonen legger fram for 
politisk behandling.  

Selv om man som folkevalgt er forpliktet til å sette seg inn i sakene, er man 
likevel helt nødt til å ”velge sine kamper”. De folkevalgte bør oppfordres til 
og få hjelp til å finne de sakene som er viktigst for SV der de kan markere SVs 
standpunkt. Et fylkeslag som har en god plan for sine politiske prioriteringer 
vil være en god støtte når folkevalgte må prioritere mellom saker. Prioritering 
og tidsbruk for de folkevalgte bør også være et jevnlig tema på fylkeslagets 
samlinger, slik at vi får en god kultur for å prioritere: Det skal oppfordres til 
og være lov til å prioritere selv om dette fører til at noen saker ikke blir så 
grundig behandlet som samvittighetsfulle SV-ere gjerne vil. 

For å følge opp de politiske prioriteringene fylkeslaget har gjort, bør 
fylkesstyret ta initiativ til og samordne felles politiske utspill og forslag fra 
de folkevalgte. Ved at flere lokallag går sammen med fylkesledelsen og de 
folkevalgte i å løfte en politisk enkeltsak skaper man et større rom for aktivitet 
og innflytelse. Det kan være alt fra en felles innsats mot barnefattigdom til 
å skaffe flere lærlingplasser i fylket. Kobler man på fylkestingsgruppen og 
stortingsrepresentanten vil oppmerksomheten bli enda større. 

Husk at selv om man ikke får gjennomslag så har man mest sannsynlig fått en 
del oppmerksomhet og hatt aktivitet. Slike initiativ er et mål i seg selv fordi 
de er med på å bygge sakseierskap og vise hvilke saker SV er opptatt av. 
Det vil variere mellom fylkene hva slags rolle fylkesstyret skal ha i slike 
samarbeid, men dere kan bidra med alt fra å ta initiativ til møteplasser, 
koordinere mellom de ulike folkevalgte til å skrive standardversjoner av 
interpellasjoner, forslag og leserinnlegg som de folkevalgte kan bruke. 

Dere kan melde videre til SV sentralt dersom dere vet om enkeltpersoner eller 
grupper av folkevalgte som trenger ekstra støtte i perioder, eller som står i 
krevende saker.

For å kunne gi oppfølging til de folkevalgte i fylket deres må dere først vite 
hvem de er. Skaff dere en oversikt med kontaktinformasjon for alle innvalgte 
representanter. Vit om de sitter i posisjon eller opposisjon og hvem de 
samarbeider med. Det kan også være nyttig å ha oversikt over hvilke komiteer 
de sitter i, og hvem som er utvalgsledere.

Også på kommunenivå er det et godt utgangspunkt om den folkevalgte sitter 
i styret, slik at lokallaget kan være en støtte for den folkevalgte. Dette bør 
dere oppfordre til når nye lokallagsstyrer skal velges. Mange folkevalgte i 
kommunene sitter i enmannsgrupper, og det å ha et lokallag i ryggen kan 
være en avgjørende støtte, særlig for nye folkevalgte.

STORTINGET

Om fylket er representert på Stortinget må man ha systemer for kontakt 
mellom representanten og fylkesledelsen. Representanten bør inviteres til 
fylkesstyremøtene og være oppdatert på den politiske og organisatoriske 
situasjonen i fylket. 

Representantene reiser jevnlig på turer til hjemfylket. Da må fylkespartiet 
være informert så dere kan bistå med å planlegge medieutspill og besøk til 
lokallag.  

Ikke alle fylker er representert på Stortinget. Da bør fylkesstyret ha en 
strategi for hvordan dere likevel kan sørge for å ha en hånd på rattet når det 
skal fattes vedtak på Stortinget som påvirker fylket. 

Statsbudsjettet legger rammen for all politikk i Norge, og særlig innenfor 
samferdsel og næringspolitikken bør fylkeslaget passe på at stortingsgruppen 
er informert om fylkespartiets syn og prioriteringer. 
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Det er viktig å være bevisst på at i et slikt politisk initiativ er det forskjell 
på om den folkevalgte sitter i posisjon eller opposisjon. Har man makt kan 
man dra forslagene inn i budsjettforhandlingene, mens i opposisjon vil 
en interpellasjon og/eller spørsmål til ordføreren kanskje være den beste 
løsningen. 

Hvilke muligheter en har til å reise egne saker har ulike former i kommunene 
og fylkene. Mange steder har man såkalte interpellasjoner. Det betyr at 
folkevalgte kan reise en sak – gjerne av prinsipiell betydning, men ikke 
nødvendigvis – som en interpellasjon til ordføreren. Da lager man et 
forslag med en begrunnelse og får muligheten til å argumentere for sin 
sak og utfordre ordføreren til å svare. Etter debatten behandles de forslag 
som er fremmet. Mange praktiserer også spørsmål til ordføreren, hvor 
representanter kan stille spørsmål muntlig eller skriftlig til ordføreren som 
hun da må besvare.

God SV-politikk må også løftes ut fra møtesalene og ut i offentligheten. Pass 
på å vise fram og berømme oppslag, leserinnlegg eller andre mediesaker. 
Bruk sosiale medier aktivt, del alltid gode saker fra lokale folkevalgte fra 
fylkeslagets bruker. Det er bra både for motivasjonen til de folkevalgte og for 
informasjonsarbeidet i fylket. 

NETTVERK OG SAMARBEID

Mange av våre folkevalgte sitter alene i kommunestyret og det varier om de 
har et sterkt lokallag å lene seg på. Det er derfor viktig å ha arenaer hvor 
våre folkevalgte kan få inspirasjon, støtte og en følelse av felleskap. Det er 
avgjørende for det politiske arbeidet i fylkeslaget at de folkevalgte har enkel 
tilgang på politiske og organisatoriske ressurser. Gjennom å dele erfaringer, 
interpellasjoner og avisinnlegg kan det bli enklere og morsommere å jobbe 
med SV selv om man sitter alene. 

Fylkeslaget kan bidra med en oversikt over ressurspersoner med kompetanse 
på ulike felt som de folkevalgte kan ta kontakt med når de skal ta stilling 
i vanskelige saker. Spør tidligere folkevalgte, fylkestingsrepresentanter, 
styremedlemmer eller andre, og del kontaktinformasjonen med de 
folkevalgte.

Dere kan også legge til rette for samarbeid på tvers av kommuner, 
gjennom å for eksempel invitere til et nettverk mellom SV-
kommunestyrerepresentantene i nabokommuner eller i en region. 
De folkevalgte har en del felles utfordringer og saker som de vil ha stor nytte 
av å kunne diskutere med andre SV-ere, og det vil også dukke opp politiske 
saker der SV i flere kommuner bør ha en felles holdning til en sak.

FOLKEVALGTSAMLINGER
Selv om det er viktig å bygge nettverk og dele informasjon er det ingenting 
som slår det å faktisk møtes. Fylkesvise folkevalgtsamlinger gjør at folk blir 
kjent med hverandre og gir en ypperlig mulighet for politisk og organisatorisk 
skolering. Det gir også fylkeslaget muligheten for å lansere og diskutere felles 
politiske initiativ og å bli oppdatert på situasjonen i kommunestyrene i fylket. 
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Særlig viktig er det med slike samlinger etter lokal- og fylkestingsvalg. For 
de nyvalgte vil det være en viktig skolering og «bli kjent-arena». For de 
mer erfarne vil samlingen gi relevant politisk påfyll for den neste perioden. 
Ved å samle nye og erfarne representanter legger man også til rette for 
erfaringsutveksling og kan skape viktige politiske relasjoner og samarbeid. 

FOLKEVALGTNETTVERKET
SV sentralt har en felles plattform for alle SVs folkevalgte, som vi kaller vi 
SVint. Folkevalgtnettverket skal være en plattform der man kan dele erfaringer 
og gode saker, stille hverandre spørsmål og sikre god kommunikasjon mellom 
de lokalt folkevalgte og SV sentralt. På SVint deles også informasjonspakker i 
forbindelse med større saker partiet jobber med og faktagrunnlag og forslag 
til utspill og vedtak på viktige enkeltsaker. 

I tillegg til de folkevalgte er fylkesledere, sentralt og lokalt ansatte, 
sentralstyret og stortingsrepresentantene lagt til nettverket for at de skal 
kunne støtte opp om folkevalgtarbeidet.

Den viktigste funksjonen til SVint er likevel å være SVs felles hukommelse 
og arkiv. Her kan de folkevalgte laste opp interpellasjoner, plandokumenter, 
medieplaner, forslag til vedtak, forslag til budsjettsaker, eller annet dere 
mener kan være nyttig for andre eller framtidige SV-ere. 
Dere kan også søke på SVint for å se om andre kommuner eller fylkeslag har 
arbeidet med en sak dere skal i gang med, slik at dere slipper å starte helt fra 
begynnelsen for hver sak dere skal løfte. 

SVint finner dere i medlemsregisteret. I ressursbanken har vi en egen 
veiledning for nettverket samt en video dere kan se. 

https://sv.hypersys.no/
https://www.sv.no/?ressurs=bruksanvisning-for-folkevalgtnettverket
https://www.youtube.com/watch?v=wxptGKapi7E
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Kapittel 4:  
Profil og 
kommunikasjonsarbeid  

I dette kapittelet beskriver vi noen av partiets informasjonskanaler, interne 
og eksterne. SV skal ha en organisasjonskultur som bærer preg av åpenhet 
og enkel tilgang på informasjon. Fylkeslag har også gode muligheter for å 
profilere partiets politikk eksternt gjennom media og samarbeid med andre 
organisasjoner. Her kommer vi med noen tips til hvordan man kan legge gode 
strategier for profil- og kommunikasjonsarbeidet. 

POLITISK PROFIL

Noe av SVs troverdighet ligger i at vi er til å kjenne igjen fra en dag til den 
neste. Folk skal forbinde SV med rettferdig fordeling og miljø. Det skjer ikke av 
seg selv. Vi skaper en politisk profil ved at vi klarer å prioritere noen politiske 
saker og arbeidsmetoder og etablerer et sakseierskap. 

Som fylkesparti bør man ha et bevisst forhold til både mulighetene og 
utfordringene som ligger i profil- og kommunikasjonsarbeidet. Hva forbindes 
SV med i deres fylke? Er det saker hvor dere har større troverdighet enn andre 
parti? Er det områder hvor dere ønsker større sakseierskap? 

Det tar tid å bygge troverdighet og eierskap rundt en sak. Første steg er 
å bestemme hva hovedsaken(e) deres er. Så må dere klare å holde den 
prioriteringen. Det må få reelle konsekvenser for alt fra hvilke forslag dere 
fremmer i fylkestinget til hvilke utspill dere har i media.

Tenk over hvem dere ønsker å nå og med hva. Av og til kan avstanden mellom 
intensjonen i et budskap og opplevelsen av det hos mottakeren blir for 
stor. Trår man feil kan man ende opp med å bekrefte fordommer eller skape 
avstand til folk som i utgangspunktet er sympatisører av SV og vår politikk.

Språk og retorikk spiller en viktig rolle her. Holder man en appell på et SV-
møte eller et innlegg i fylkesstyret er det noe annet en når man skriver 
en kronikk eller deler noe på facebook. Et profesjonalisert språk hvor man 
tar utgangspunkt i at mottakeren har store forkunnskaper oppleves om 
fremmedgjørende og lite tilgjengelig. Finn sakens kjerne og si det så enkelt 
som du klarer. 

Politikk handler om interessekonflikter og i det ligger konfrontasjon med 
andre partier. Samtidig vet vi at folk generelt er skeptiske til politikere som 
fokuserer på angrep. Husk at poenget hele tiden må være å få fram vår egen 
politikk. Det handler ikke om å være tannløs, men at et angrep må kunne 
rettferdiggjøres av at vårt alternativ er bedre. 

En viktig leveregel i profil- og kommunikasjonsarbeidet er at et parti aldri 
lykkes ut i fra det man skriver, kommuniserer, informerer eller markedsfører, 
men ut fra hva vi gjør. Det er politikken, resultatene og våre gjennomslag som 
gjør at vi bygger tillit mellom partiet og velgerne. Kommunikasjonsarbeidet 
skal handle om å vise fram det vi gjør, mener og får til.  

FYLKESNETTSIDENE

Alle fylker har egne nettsider som lagene administrerer og oppdaterer. 

Av nettsidetrafikken vet vi at det folk først og fremst er ute etter når de 
besøker nettsidene er kontaktinformasjon. Sørg derfor for at kontaktinfoen 
dere har på fylkesstyret, ansatte og folkevalgte alltid er oppdatert. 
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Å skrive mange nyhetssaker er ikke et selvstendig poeng for det er få som 
leser disse, men det kan være en fin måte å skaffe oppmerksomhet om en sak 
på ved å linke til nyheten på sosiale medier. Det tar seg dårlig ut dersom det 
ligger gamle nyhetssaker øverst, så ikke la saker ligge for lenge uten at dere 
publiserer nye. 

Ønsker dere å gjøre endringer på menyen eller forsidebildet må dere kontakte 
partikontoret.

Husk og bruke riktig bildestørrelse når dere legger ut saker. Dere ser fort om 
bildet har bli avkuttet eller om det er for stort når dere publiserer saken. Les 
mer om riktig bildestørrelse og hvordan man går fram for å redigere nettsiden 
i en egen bruksanvisning som ligger i ressursbanken. 

NYHETSBREV

Flere fylkeslag sender ut nyhetsbrev til medlemmene. Det er viktig å holde 
medlemmene oppdatert på aktivitetene deres og gi dem mulighet til både 
å delta og påvirke. Nyhetsbrevet kan også inneholde aktuelle politiske saker 
i fylket med linker fra media og informasjon om hva man jobber med på 
fylkestinget.

Det finnes mange ulike programmer, både gratis og ikke, tilgjengelig 
for å utforme og sende ut nyhetsbrev. Fordi man bruker medlemmers 
e-poster i utsendelsen av nyhetsbrev er det ekstremt viktig at man tar 
kontakt med partikontoret før man setter i gang. Partikontoret kan bistå 
slik at lovgivningen man må ta hensyn til blir fulgt, og at personvernet til 
medlemmene blir tatt vare på.  

En del av de som mottar nyhetsbrev opplever det som spam. Sørg derfor for 
at det er enkelt å melde seg av nyhetsbrevet.

For at nyhetsbrevet skal leses og oppleves som relevant og interessant er 
det lurt å lage seg noen huskeregler:
• Ha maksimalt fem saker, med én tydelig hovedsak.
• Hva ønsker dere at mottakeren skal sitte igjen med eller gjøre etter å ha 

lest nyhetsbrevet? Hvis hovedpoenget er å få påmeldinger til et seminar 
må dét være hovedsaken med en tydelig beskrivelse av programmet, 
påmelding osv. 

• Bruk emnefeltet til å skaffe leserens oppmerksomhet. Tenk at emnefeltet 
skal være informativt heller en insisterende eller forvirrende. Eksempel på 
gode emnefelt kan være: «Bli med på gratis valgkampkonferanse» eller «Gi 
ditt innspill på SVs miljøpolitikk». Unngå å bruke samme emne hver gang. 

• Tittelen på nyhetsbrevet bør være enkel og beskrivende, for eksempel: 
Nyhetsbrev fra [deres fylkeslag] SV. 

https://www.sv.no/wp-content/uploads/2016/03/Bruksanvisning-for-fylkesnettsider.pdf
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• Gjør det enkelt for leseren å finne mer informasjon om sakene i 
nyhetsbrevet. Ha med lenker til avisartikler, dokumenter og nettsider dere 
refererer til. 

• Unngå CAPS LOCK i tittelen og emnefeltet. 
• Bilder forsterker budskapet, frisker opp nyhetsbrevet og hjelper leseren til 

å skille mellom sakene. 
• Pass på at dere eller SV har rettighetene til å bruke bildene dere bruker.  

FACEBOOK

Fylkeslagenes facebooksider er en gylden mulighet til å kommunisere politikk, 
verve og vise fram gjennomslag for SV. En ansatt eller noen fra fylkesstyret 
bør ha ansvaret for å holde ved like og oppdatere facebooksiden deres.  

Siden til fylkeslaget har ofte flere følgere enn mange lokallag. Bruk den derfor 
også til å dele statuser fra lokallagene og informere om gjennomslag lokalt.  

Mange velgere og interesserte tar kontakt med fylkeslagene på facebook. 
Enten med kommentarer eller ved å sende meldinger i Messenger. Det er 
kjempeviktig at man gir svar på denne plattformen siden stadig færre bruker 
telefon eller e-post for å spørre om ting. 

Selv om vi skal bruke facebook for å nå nye velgere og medlemmer er det 
slik at de fleste av følgerne er enten medlemmer eller sympatisører. Benytt 
derfor siden deres til å oppmuntre til og vise muligheter for aktivitet. Har 
dere hatt en aksjon eller et arrangement? Vis det fram! 

1. Skriv kort og lek deg med ulike formuleringer. Facebookstatuser 
under 40 tegn får 86 % mer deltakelse enn lengre oppdateringer. 

2. Del og følg hverandre. Vær en stolt SV-er. Post meninger og 
artikler som representerer SV. Profiler fylkeslaget og lokallagene 
i fylket. Del også gjerne statusene til SV sentralt videre på deres 
side. Når dere poster lenker eller har delt noe, skriv alltid kort om 
hvorfor dere deler og hva saken handler om. 

3. Involver og engasjer folk. Det heter sosiale medier av en grunn. 
Spør hva folk mener om en sak, eller be om innspill på en 
sak dere jobber med. Vis at deres meninger er viktig. Svar på 
spørsmål og kommentarer. Oppfordre folk til å melde seg inn, 
gjerne i forbindelse med en politisk sak. 

4. Vis at dere ser velgerne. Takk alltid for positive tilbakemeldinger. 

5. Bruk tiden på de som kommer med saklige spørsmål. Ikke slett 
poster eller kommentarer dere ikke liker, med mindre de er 
krenkende. Svar heller saklig på kritiske innlegg. Dere skriver for 
resten av leserne også, ikke bare den ene som er kritisk. 

6. Er det valgkampår bør dere profilere kandidatene deres. Både i 
egne oppslag og indirekte i postene. 

6 TIPS TIL BRUK AV FACEBOOK
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ALLIANSER OG SAMARBEID

Å bygge allianser handler om å finne andre organisasjoner eller folk som deler 
et eller flere politiske standpunkt med oss, og som vi kan samarbeide med. 
Allianser er viktige fordi det gir oss større sjanse for gjennomslag. Det er også 
viktig hvis vi ønsker å bygge større oppslutning rundt våre ideer. 

Ofte kan man finne fakta og råd blant folk i SV, men like viktig er det å søke 
informasjon og kompetanse utenfra. Alliansebygging gir oss nyttig kunnskap 
og skolering som vi kan ta med oss inn i vårt arbeid i SV.

ORGANISASJONER OG FAGFORENINGER
Det finnes mange politiske organisasjoner og stiftelser vi bør 
samarbeide med. Fagbevegelsen vil alltid være en spesielt viktig alliert 
for SV som venstresideparti. Nei til EU, Naturvernforbundet, Bonde- og 
småbrukarlaget, FRI – Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold og 
kvinneorganisasjoner er andre eksempler på gode allierte for SV. De flest 
landsdekkende organisasjoner har egne fylkeslag. Lag en oversikt over dem 
med kontaktinformasjon på ledere og kontorer slik at det er enkelt å ta 
kontakt. 

Bruk tid med alliansepartnere, inviter dem på møter og dukk alltid opp når 
dere blir invitert til dem. Når dere skal skrive fylkesprogram eller vedta 
ny politikk er det viktig å ta kontakt med samarbeidsorganisasjonene 
deres, både i forkant og underveis i prosessen.  Husk at det går et 
skille mellom alliansebygging og rekruttering. Respekter at folk fra våre 
samarbeidsorganisasjoner kan være medlem i andre partier, eller ikke 
partipolitiske i det hele tatt. Det er flott om noen har lyst til å melde seg inn i 
SV, men verving er ikke hovedpoenget når dere for eksempel har 1. mai-møte 
med LO eller samarbeider med Naturvernforbundet om en lokal miljøsak.

Fokuser på det dere er enige om, ikke uenighetene. Det er ikke noe poeng å 
kaste bort tid på å krangle, når man egentlig har en felles kampsak man skal 
jobbe med. 

ANDRE POLITISKE PARTIER
For å få gjennomslag for en sak er man avhengig av å ha flertall på 
fylkestinget. Da må vi samarbeide med andre partier, enten man sitter i 
posisjon eller opposisjon. 

Har dere en god sak er det viktig og ikke vise alle kortene med én gang. Da 
blir saken fort «stjålet» og man kan miste sakseierskap. Det er alltid en fare 
for at vi kan ende opp med å gjøre arbeidet, mens andre stikker av med æren 
for det. Hvis dere skal samarbeide med andre partier, er det derfor viktig å 
avklare fordelingen av både byrder og goder tidlig. 

Andre partier kan være nyttige å samarbeide med på enkeltsaker, men sitter 
man ikke i posisjon sammen er det sjeldent lurt å inngå i noe forpliktende 
samarbeid som låser oss opp mot konkurrerende partier.

I forkant av, og under, valgkamper hender det at SV inngår allianser med 
andre partier. Enten for å danne et nytt flertall, eller for å beholde det. Slik 
fungerer demokratiet, men husk at en valgkamp først og fremst dreier seg om 
å vise fram og samle støtte til SVs politikk.

SOSIALISTISK UNGDOM
SVs ungdomsparti, Sosialistisk Ungdom, har fylkeslag over hele landet. 
Oversikt og kontaktinformasjon finner man på SUs hjemmeside. I tillegg 
til å være representert i valg- og nominasjonskomiteer bør SUs fylkeslag 
inviteres til å ha en fast representant i fylkesstyret. Det er også vanlig å ha en 
ungdomskandidat høyt oppe på valglistene. 

Hvert valgår legger SU ned masse ressurser og tid i forberedelsen og 
gjennomføringen av skolevalgene. Om nødvendig bør fylkespartiene i SV være 
behjelpelige med skyss og overnatting slik at de klarer å dekke hele fylket. 

Husk at SU er en selvstendig organisasjon og at de har sine prioriteringer og 
prosjekter som de jobber for å gjennomføre. SU skal ikke gjøre SVs jobb, men 
vi har mye å tjene på et godt samarbeid.
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MEDIEARBEID

Som fylkesleder og fylkesledelse er det enklere å komme på i media en det er 
for mange lokallag, spesielt i de større lokalavisene. Ikke bare når det gjelder i 
fylkespolitikken, men også i nasjonale saker. Bruk den rollen flittig.

Selv om det til stadighet blir påpekt hvordan papiravisen er på vei ut vet vi 
også at lokalavisene fremdeles blir lest av mange. Lag en oversikt over alle 
lokalavisene i fylket og hvilke områder de dekker. Gjør dere kjent med hvilke 
redaksjonsmedarbeidere som dekker felter som politikk, arbeid og næringsliv. 
Det fungerer som oftest bedre å ta direkte kontakt med en journalist en å 
sende inn et tips til redaksjonen. 

Timing er særdeles viktig i mediearbeidet. Har dere foretatt valg eller vedtatt 
en uttalelse, så send ut pressmelding rett etter det har skjedd. Noen dager 
etter er ikke saken lenger en nyhet. Dette gjelder også i høyeste grad dersom 
dere skal respondere på andre partiers utspill eller innlegg. Vær kjapt ute med 
å kommentere før noen andre gjør det. Gjør det til en vane å lese lokalavisene 
i fylket. Send ut korte kommentarer til journalistene som har skrevet sakene 
dere ønsker å kommentere. Man får ikke napp hver gang, men plutselig blir 
man kontaktet. 

De fleste journalister er ute etter eksklusive nyheter. Har dere en god og 
gjennomarbeidet sak er det derfor lurt å lage en prioritert liste over hvor 
dere ønsker å ha den inn. Ring rundt personlig og spør om journalisten er 
interessert. Om ikke går dere bare videre på listen. 

Pressmeldinger, med mindre man sender de ut til kun én avis eller 
nyhetsprodusent, er ikke eksklusiv. Derfor bør pressemeldinger i hovedsak 
benyttes når dere har en allmenn interessant sak dere ønsker å få ut. Det kan 
være snakk om gjennomføringen av årsmøter, valg eller nominasjoner. Har 
fylkeslaget vedtatt ny politikk på en sak som er viktig for hele fylket kan det 
også rettferdiggjøre en pressemelding. 

En pressemelding utformes slik at informasjonen enkelt kan gjenbrukes 
av redaksjonen. Det viktigste poenget bør komme først slik at teksten 
kan klippes bakfra. Sørg for å ta med gode sitater og bilder. Dersom 
pressemeldingen gjelder annonseringen av et møte må den sendes ut i god 
tid. 

Sørg for at dere har en liten bildebank av fylkeslederen slik at dere kan sende 
med bilder om det trengs. Om dere har en fotograf i fylkeslaget som kan ta 
gode bilder er det supert, men det kan også være en god innvestering å få en 
proff fotograf til å gjøre det. Ta bildene ute i godt lys. 

Det sier seg kanskje selv, men terskelen for å få en sak på hos NRK eller i 
større regionale aviser er høyere en i lokalavisa, men husk at NRK også har 
regionale kontorer for radio og TV. Lokal- og regionalmedia er interessert 
i lokale vinklinger på nasjonale saker. Sett dere for eksempel inn i 
statsbudsjettet når det kommer og finn ut hvilke konsekvenser det vil ha for 
fylket. Man trenger ikke vente på å bli bedt om en kommentar. Vær med på å 
sette dagsorden. 

Ønsker dere ytterligere tips til mediearbeidet har vi en egen mediehåndbok i 
ressursbanken. 

https://www.sv.no/wp-content/uploads/2016/03/Medieha%CC%8Andbok.pdf
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I dette kapittelet skal vi se på hvordan fylkeslagene kan jobbe med valgkamp 
og nominasjoner. I forkant av fylkesvalg må man produsere fylkesprogram og 
nominere en fylkesvalgliste. Når det er stortingsvalg har fylkeslaget ansvar 
for å gjennomføre en grundig nominasjonsprosess og profilere den valgte 
stortingskandidaten. Når det er lokalvalg spiller fylkeslaget en viktig rolle i å 
støtte lokallagene i arbeidet med valglister. Vi skal se nærmere på hvordan 
man skaper gode nominasjonsprosesser i fylkeslaget og hvordan et godt 
fylkesprogram kan se ut.

I siste del av kapittelet kommer en kort innføring i gjennomføringen av 
valgkamper. Ingen valgkamper er like, verken politisk eller organisatorisk, 
men det finnes likevel noen generelle og nyttige tips til forberedelser og 
gjennomføring som er lurt å ha med seg. 

FYLKESPROGRAMMET

Fylkesprogrammet har to viktige funksjoner: Det forteller velgerne hva partiet 
ønsker å oppnå i fylkespolitikken og det fungerer som styringsdokument for 
de folkevalgte på fylkestinget. Programmet styrer med andre ord hvilke saker 
og prioriteringer fylkestingsgruppen skal jobbe med de neste fire årene.

Kapittel 5:  
Valg og nominasjon
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TIPS TIL PARTIPROGRAMPROSESS
• Fylkeslaget bør utnevne en programkomité i løpet av våren året før 

valget som skal utarbeide et forslag til partiprogram. Styret og en 
sittende fylkestingsrepresentant bør være representert i denne 
gruppen. Programkomiteen bør settes ned på årsmøtet eller et 
representantskapsmøte for å sikre forankring av prosessen i hele 
fylkeslaget. 

• Be om innspill fra våre samarbeidsorganisasjoner. 
• Partiprogramprosessen må være demokratisk, der medlemmer og andre 

har mulighet til å komme med innspill underveis.
• Det endelige programmet må vedtas på årsmøtet eller et eget 

programmøte, der medlemmene får mulighet til å komme med konkrete 
endringsforslag til teksten. Dette kan også gjennomføres i forbindelse 
med nominasjonsmøtet.

• Når programmet er vedtatt er det viktig at det gjøres tilgjengelig for 
medlemmer og interesserte samt at særlig listekandidater får mulighet til 
å skolere seg i programmet. 

HOVEDSAKER
Den viktigste og kanskje vanskeligste jobben er å komme fram til de viktigste 
politiske sakene dere ønsker å jobbe med. Hvilke saker vil dere prioritere i den 
neste fylkestingsperioden? Hvilke spørsmål engasjerer i fylket og hvorfor 
trengs det et tydelig SV? Henger sakene sammen med SVs verdibudskap?

Når dere skal skrive partiprogram er det tre spørsmål som er avgjørende å ha 
klare svar på:
•  Hva er SVs viktigste sak?
• Hvorfor er SVs viktigste sak viktig for velgerne?
• Hvordan skal SV gjennomføre vår viktigste sak?
 

HVA
Alle fylkesprogram må tydeliggjøre hva som er SVs viktigste saker. Å prioritere 
er viktig for SV, og det er viktig for demokratiet. Dersom vi prioriterer tydelig i 
programmet, blir det lettere å drive valgkamp. Men det er også et selvstendig 
demokratisk poeng at politiske partier er ærlige om hva som er viktigst for 
dem. Velgerne har krav på å vite hva vi vil bruke tiden og ressursene på om vi 
blir valgt. 

Når man skal prioritere må dere vite forskjellen på en politisk sak og et 
politisk område. Skole er et politisk område. Det samme er kultur og miljø. 
Etableringen av en ny videregående skole er en politisk sak. En god hovedsak 
må være konkret. Å si at ”skole” er viktigst for SV holder ikke. 

HVORFOR
Det sies at en avgjørende forskjell på politikere og andre mennesker er at 
vanlige folk først identifiserer et problem, og deretter prøver å tenke ut en 
løsning. Mens politikere går fram i omvendt rekkefølge: Først klekker de ut en 
sak de er for, deretter leter de etter et passende problem tiltaket vil løse.

Sant eller ikke, vi må alltid huske å begrunne hvorfor sakene vi løfter er 
viktige for andre enn oss selv. Vi må beskrive problemene vi ønsker å løse, 
med enkle og tydelige ord, og med eksempler og språk som folk kan kjenne 
seg igjen i.
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HVORDAN
Å beskrive detaljert hvordan SV skal få gjennomslag er ikke en oppgave for et 
partiprogram, men når dere skal velge ut fylkeslagets hovedsaker, bør dere 
også diskutere hvordan dere kan sikre gjennomslag. Et partiprogram som er 
fullt av løfter alle vet det ikke blir noe av, står svakt. Pengene må komme fra 
et sted.

VÆR KONKRET
Politiske partiprogram er altfor ofte lite konkrete. Et typisk program inneholder 
flere titalls eksempler på ting partiet vil ”styrke,” ”løfte” og ”satse på”. 

Det er to problemer med ”styrking”, ”løfting” og ”satsing”. For det første 
blir det vanskelig å skille seg ut. Alle partier kan love, og kommer garantert 
til å erklære, at de vil ”styrke” både skole, eldreomsorg, kulturtilbud og 
kollektivtrafikk. Noe annet vil være overraskende ærlig. For det andre gjør 
alt prat om ”styrking”, ”løfting” og ”satsing” programmene kjedelige og 
uforpliktende. Akkurat som det er et demokratisk poeng å gjøre velgerne kjent 
med hvilke saker vi prioriterer, er det viktig for lokaldemokratiet at politikerne 
er så tydelige som mulig på hvilke tiltak de vil sette i gang.

På den andre siden er det vanskelig å være helt konkret. Økonomien i fylket 
kan endre seg og de som skriver programmet har kanskje ikke fullstendig 
oversikt over alle sider av fylkesadministrasjonen. For likevel å gjøre 
programmet så konkret som mulig kan dere følge fire råd:

1. Ikke lov mer enn dere kan holde! Tallfest det dere kan. 
2. Si hva dere vil gjøre først. Dersom det viktigste for SV er flere lærere i 

skolen, må dere skrive at det er saken vi vil prioritere først, framfor alle 
andre ting.

3. Si hvor dere vil gjøre ting. Gode programmer er fulle av geografi og 
stedspesifikke navn. 

4. Bryt alle summer ned i håndterbare størrelser. For å bruke et eksempel 
fra nasjonal politikk: 30 milliarder til barnehager er en størrelse de 
færreste har et forhold til. Full barnehagedekning og makspris på 2300 
kroner, er langt mer konkret. 

SPRÅK 
Fylkesprogram trenger ikke være store litterære verk. Det viktigste er at dere 
forsøker å gjøre programmet så enkelt og tydelig som mulig. Husk at de fleste 
velgere ikke er interessert i prosesser og systemer, men opptatt av hva dere 
vil gjøre om dere får innflytelse. 

Her er fem enkle skriveråd:

• Skriv korte, enkle setninger. 
• Skriv alltid aktivt, og aldri passivt. Si hvem som skal gjøre noe. Passivt: 

”Flere bussavganger bør prioriteres.” Aktivt: ”Nordland fylkeskommune 
skal ansette flere lærere.”

• Vær konkret. Unngå ord som ”styrke”, ”satse” og ”løfte”.
• Unngå lange, vanskelige og tekniske ord. Ingen fremmedord. 
• Husk grundig korrektur. 

VEDTAKSPROSESSEN
Det er programkomiteen som har ansvaret for framdriften i programarbeidet 
og som må ta ansvaret for å skrive teksten. Når utkastet er ferdig sendes 
det ut til alle lokallag og medlemmer i fylkeslaget for at de skal kunne komme 
med endringsforslag. Disse endringsforslagene må behandles på årsmøtet 
eller programmøtet der det endelige fylkesprogrammet skal vedtas. Er det 
mange endringsforslag kan dere sette ned en redaksjonskomité som lager en 
innstilling på hva som bør vedtas. 

PROGRAMMET ER FERDIG, HVA NÅ?
Fylkesprogrammet er fylkespartiets vedtatte politikk og kandidatene 
stiller til valg med bakgrunn i denne politikken. Fylkeslaget bør sende det 
til alle medlemmer, partiet sentralt, lokalmedia og lokale organisasjoner. 
Er nominasjonen ferdig kan det være lurt å ha med bilde av kandidatene 
på listen i det trykte partiprogrammet. Ta kontakt med partikontoret om 
dere trenger hjelp til design av programmet. Trykkes programmet med 
gammel logo og utdatert stil vil også partiet oppfattes som umoderne og 
gammeldags. Partikontoret kan være behjelpelig med tips til layout og design. 
I ressursbanken finner dere også maler for løpesedler og program.

https://www.sv.no/ressursbanken/#53
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NOMINASJON

Det er fylkeslagets ansvar å nominere kandidater til fylkestingsvalg og 
stortingsvalg. I tillegg er det viktig at fylkespartiet stiller opp og hjelper 
lokallagene i å finne kandidater til de lokale valglistene ved kommunevalg. 

FYLKESNOMINASJON
Dere må være ute i god tid med nominasjonsprosessen. Fristen for å levere 
listeforslag er 31. mars i valgåret. I året før fylkestingsvalget må fylkeslaget:

• Velge en nominasjonskomité som får ansvaret for å følge opp 
nominasjonsarbeidet. Dette må gjøres på årsmøtet året før valget. Det er 
vanlig at SU er representert i komiteen. 

• Kartlegge om sittende representanter ønsker renominasjon.
• Ta en runde i styret på mulige kandidater som bør følges opp fram mot 

nominasjonsfristen.

Hvordan finne kandidater
Kom raskt i gang med å kartlegge mulige kandidater. I arbeidet med å finne 
kandidater bør man:

• Gå gjennom valglisten fra sist valg. Alle som sto på valg sist bør kontaktes 
på ny.

• Ta kontakt med alle lokallagene. Man skal ikke bare finne toppkandidater. 
Det er positivt med en lang liste med mange ulike mennesker. Lokallagene 
kjenner kanskje til nye medlemmer som har lyst å bidra.  

• Ta kontakt med lag og organisasjoner i fylket. Særlig fagforeninger kan 
kjenne til engasjerte folk som sympatiserer med SV. 

Nominasjonsprosessen
Nominasjonsprosessen er mer intern sammenlignet med programprosessen, 
men det er viktig at lokallagene blir involvert og engasjert.

• Lokallagene bør på et tidlig tidspunkt få komme med forslag til 
listekandidater.

• Det er ikke noe krav om at man må være SV-medlem for å stå på listen. 
• Sørg for at SU blir involvert i nominasjonsprosessen og at de får sentrale 

plasser på listen. 
• Ha et bevisst forhold til kjønns- og minoritetssammensetning. I SV har vi 

tradisjon for å ha annenhver kvinne og mann på listene våre for å sikre god 
kjønnsbalanse.  

• Listeforslaget skal være utfylt i rekkefølge med minimum sju kandidater.
• Forslaget kan maksimalt inneholde et antall kandidatnavn som tilsvarer 

det antall representanter som skal velges til fylkestinget, med et tillegg på 
inntil seks andre navn.

Nominasjonsmøtet
Kandidatene på listen velges på et nominasjonsmøte. Kunngjøring 
av nominasjonsmøtet må sendes medlemmene senest 30 dager før 
møtet. Nominasjonskomiteens innstilling sendes ut senest 14 dager før 
nominasjonsmøtet.

Hvis noen blir vraket eller kandidater settes opp mot hverandre skal dette 
gjøres kjent for personene det gjelder før listeforslaget blir offentlig. Det 
er nødvendig og realt å gjøre, samtidig som man kan hindre unødvendige 
konflikter. 

Fristen for å levere listen er 31. mars, men nominasjonsmøtet bør holdes i god 
tid før det. Da har man tid til å gjøre unna formalitetene som kreves når man 
skal levere, og finne erstattere om det er noen som likevel ikke ønsker å stå 
på listen. 

Siden kandidatene til fylkestinget skal nomineres og velges på et program er 
det naturlig at partiprogrammet vedtas før listeforslaget blir vedtatt. Dersom 
dette er en vanskelig rekkefølge må i det minste kandidatene få uttale seg om 
viktige saker i fylket, og eventuelt reservere seg mot noen programposter. 
Dette er viktig for å unngå vanskelige diskusjoner og eventuelle brudd i 
avtaler med andre partier i perioden. 



64 65

Når kandidatene er valgt bør det utarbeides en plan for hvordan 
listekandidatene best mulig kan profileres.  

I lokallagshåndboken kan dere lese mer om hvilke krav som stilles til valglisten 
og leveringen av den. Ta kontakt med partikontoret dersom noe er uklart. 

STORTINGSNOMINASJON
Nominasjonsprosessen i forbindelse med stortingsvalg kan være så å si 
identisk med den før fylkestingsvalg. Likevel er det et par ting man må huske 
på når det gjelder stortingsnominasjonen. 

Å sitte på Stortinget er noe ganske annet en å sitte på fylkestinget. Det er 
et mye større arbeidspress og man har mye større ansvar både for partiet 
som helhet og ikke minst som folkevalgt i Norges høyeste folkevalgte organ. 
Stiller man som toppkandidat på en stortingsvalgliste i SV må man være 
det ansvaret bevisst og forstå at hva det innebærer. Også på det personlige 
planet må man være forberedt på at man vil få større oppmerksomhet fra 
media og andre institusjoner. 

Velger fylkespartiet en ny stortingskandidat må man kunne gi ekstra 
oppfølging og støtte. De aller fleste fylker har sine nominasjonsmøter på 
senhøsten i året før det er stortingsvalg. En av grunnene til det er at man skal 
ha god tid for å bygge kandidatene fram mot valgkampen. 

De som stiller på varaplassene må også være klar over at de i lange eller 
korte perioder kan måtte møte på Stortinget. Det å stå høyt oppe på en 
stortingsvalgliste er på ingen måte en symbolsk ære, men en tillitserklæring 
som forplikter. 

Ved stortingsvalg skal listeforslaget være utfylt i rekkefølge med navnet på så 
mange kandidater som det skal velges representanter til Stortinget fra fylket. 
Forslaget kan i tillegg inneholde inntil seks andre navn. I Hordaland kan man 
for eksempel nominere opptil 22 kandidater (16 + 6), mens man i Troms kan ha 
en liste på 12 (6 + 6). 

KOMMUNEVALGLISTER

For at flest mulig velgere skal kunne stemme SV i lokalvalg er det viktig 
at vi stiller liste i så mange kommuner som mulig. Det er lokallagenes 
ansvar å gjennomføre nominasjonen. Samtidig må arbeidet med lister ha 
øverste prioritet for hele partiet, både sentralt og i fylkene. Lokallagene har 
forskjellige behov og ønsker om oppfølging, så man må starte tidlig for skaffe 
oversikt over de ulike behovene lokallagene har for støtte. 

En grundig kartlegging av listearbeidet i kommunene bør være ferdig senest i 
september i året før det er lokalvalg. Ha kontinuerlig kontakt med lokallag som 
sliter med å få på plass liste. Hold partikontoret oppdatert på listesituasjonen 
i fylket og be om ekstra ressurser derfra om det trengs. En slik kartlegging 
bør i det minste inneholde en oversikt over om toppkandidaten ønsker å ta 
gjenvalg og hvordan lokallaget selv ser på behovet for hjelp for å sikre at 
valglisten kommer på plass. 

Fylkeslaget bør starte tidlig med å se etter potensialet for nye valglister. Har 
dere kommuner med noen medlemmer, men ikke fungerende lokallag, er det 
en ypperlig mulighet for å starte et nytt lag. Ta kontakt med medlemmene og 
undersøk interessen. 

HVORDAN KAN FYLKESLAGET HJELPE?
• Ringe folk som trenger en ekstra 

oppmuntring for å ta gjenvalg, eller hjelpe til 
med å overbevise nye kandidater.

• Være med å arrangere åpne møter.
• Bidra med mindre pengebeløp dersom 

lokallagene mangler midler til å gjennomføre 
nominasjonsarbeidet.

• Finne gamle valglister.
• Lage annonser som kan brukes i lokalaviser.
• Sørge for at listeforslagene blir levert før 

fristen 31. mars. 
• 

https://www.sv.no/wp-content/uploads/2016/05/sv_lokallagsh%C3%A5ndboka_web.pdf
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VALGKAMP

Valgkamp handler om å synliggjøre SVs politikk og kandidater. Vi vender 
aktiviteten utad. Vi tar direkte kontakt med velgere gjennom å stå på stand, 
delta i debatter, gå dør til dør og være synlige i media.  

Hvilke hovedsaker og valgkampaktiviteter som blir prioritert vil variere. Det 
finnes med andre ord ingen universell fasit på hvordan man organiserer og 
gjennomfører en valgkamp på best mulig måte. Likevel skal vi i siste del av 
dette kapittelet gå igjennom noen gode grep man kan ta i forberedelsene og 
gjennomføringen av valgkamper samt se på noe av etterarbeidet.
Det er stor forskjell på å drive en lokal-, fylkes- og stortingsvalgkamp. 

Fylkespartiet må være forberedt på å bruke mye ressurser på å bistå 
lokallagene når det er kommunevalg. Den største utfordringen i 
fylkestingsvalgkampen er ofte å få oppmerksomhet. Da må man ha valgt gode 
saker for å skape interesse rundt fylkestingskandidatene og SV. Når det er 
stortingsvalg er interessen høy, men her må man klare balansen mellom den 
nasjonale debatten og de lokale vinklingene.  

FORBEREDELSER
Allerede et år før valget må fylkesstyret starte med å skaffe seg en 
organisatorisk oversikt over fylkeslagets evne til å gjennomføre en valgkamp. 
Hvor skal støtet settes inn? Er det folkerike kommuner hvor lokallaget sliter 
bør det settes inn ressurser der tidlig. Bistå lokallagene med å forberede seg 
til valgkamp. Er det lokallag som sliter økonomisk samtidig som fylkeslaget 
har god råd bør man kunne hjelpe til med finansieringen. 

Det er lurt å sette ned en valgkampgruppe tidlig på nyåret i valgåret som får 
ansvaret for planleggingen og gjennomføringen av valgkampen. Gruppen 
bør ledes av noen som sitter i fylkesstyret. Toppkandidater bør også sitte i 
gruppen. 

De politiske hovedsakene må bestemmes i god tid før valgkampen. Legg 
hovedlinjene i arbeids- og organisasjonsplanen på årsmøtet, og bruk våren 
på å bygge sakseierskap. Skal dere profilere partiet på for eksempel rettferdig 
fordeling må dere ha vært synlig på den saken før valgkampen gjennom 
leserinnlegg, forslag på fylkestinget eller kommunestyrer og søkt konflikt på 
temaet med andre partier. 

En god plan er nøkkelen til en hver kampanje. Sørg for at valgkampplanene 
blir kjent i fylkeslaget og at de følges. Om planen bare puttes i en skuff er 
man kommet like langt. Lokale strategier bør bygges rundt SVs sentrale 
valgkamplaner. Et felles budskap til velgerne gjør oss gjenkjennbare og viser 
tydelig hva som er viktigst for SV i dette valget. Lokale vinklinger på nasjonale 
prioriteringer er derimot bare positivt og viser at SV evner å tenke både 
nasjonalt og lokalt.  

Skolering er en viktig forberedelse til valgkampen. Kandidatene og lokallagene 
må ha oversikt og kjennskap til hovedsakene. En god idé er å invitere til en 
fylkeskonferanse med valgkamp som tema før sommeren. Delta også på de 
nasjonale skoleringsoppleggene.

Mange fylker pleier å ansatte en valgkampsekretær som kan avlaste 
fylkesstyret og andre ansatte under valgkampen. Har man midlene til å 
gjøre det kan det være god ressursbruk. Det er også mulig for flere fylker å 
gå sammen om å ansatte en valgkampsekretær om man ikke har midler nok 
alene. Kanskje kan fylkeslaget spleise med store kommunelag i fylket. Som 
oftest jobber valgkampsekretærer fra juli og ut valgkampen, men det kan 
være lurt å gjøre ansettelsen tidligere slik at personen får mulighet til å sette 
seg inn i den organisatoriske situasjonen og de politiske prioriteringene før 
valgkampen starter for fullt. 
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Man bør lage en reise- og aktivitetskalender for kandidatene til valgkampen. 
Her legger man inn besøk, debatter, standaktivitet osv. Om man får besøk 
av en sentral politiker i løpet av valgkampen må man organisere et skikkelig 
opplegg i samarbeid med partikontoret slik at man får mest mulig ut av 
besøket. Les mer om gode politikerbesøk på ressursbanken.   

Planlegg medieutspill før valgkampen. Ta utgangspunkt i de politiske 
prioriteringene og fordel ansvar for å skrive leserinnlegg. Kombiner utspill 
med reiser, bedriftsbesøk og andre valgkampaktiviteter. Jo bedre forberedt 
dere er jo mer oppmerksomhet vil dere få.   

Senest i juni må program og materiell sendes i trykken. Sentralt vil også tilby 
trykket materiell og profilmateriell med logo og slagord til subsidiert pris. 

GJENNOMFØRING
SV åpner sin nasjonale valgkamp tidlig i august. Fra midten av august 
dominerer valgkampen i de nasjonale mediene. De to siste ukene før 
valgdagen i september er det hektisk innspurt.

Planlegg valgkampåpningen i god tid. Ha et politisk utspill klart og ta kontakt 
med journalister. Hvor dere legger åpningen sier også noe om budskapet 
deres. 

Skal dere drive valgkamp på bygging av en ny skole? Ha åpningen på tomten. 
Er samferdsel en viktig sak i fylket? Legg arrangementet til en togstasjon. 
Kombiner gjerne åpningen med utdeling av materiell og et sosialt opplegg for 
valgkampaktivistene. 

Vær forberedt på det uforberedte. Uansett hvor gode planer man legger i 
forkant vil det alltid dukke opp noe uventet. Behold roen og sett dere ned for 
å diskutere ulike løsninger på utfordringene. Fungerer ikke plan A er det ingen 
skam å snu. Tar valgkampen en uventet retning må dere tilpasse dere for å 
være aktuelle. 

ETTERARBEID
Valgtekniske og politiske forhandlinger starter som regel umiddelbart etter 
valgresultatet er klart. Derfor må SVs forhandlingsposisjon avklares, og 
ansvaret for å forhandle må fordeles, før valgdagen. Når dere går inn i et 
forhandlingsmøte må dere ha en klar formening om hva dere ønsker å oppnå, 
og hvordan dere har tenkt å få det til.

Dere må vurdere: 
• Hva gikk dere til valg på? 
• Hva av det dere gikk til valg på er det realistisk å få gjennomslag for med 

den koalisjonen dere skal forhandle med? Om noe skal legges bort allerede 
før forhandlingene starter, så må dere forankre det skikkelig.

https://www.sv.no/wp-content/uploads/2016/03/Politikerbes%C3%B8k.pdf


7170

I saker der dere er uenige med potensielle samarbeidspartnere, bør dere 
tenke nøye gjennom hvor dere mener saken bør ende. Finnes det ulike 
kompromissløsninger? Skriv ut alternativer som ikke er deres primære 
løsning, men som dere tror det kan være mulig å få gjennomslag for.

Husk at politiske posisjoner og verv er viktige, fordi det gir dere mulighet til å 
følge opp valgløftene gjennom hele perioden. Det ligger mye makt i det å lede 
et tungt politisk utvalg. Ikke vær beskjedne. Tenk gjennom i hvilke posisjoner 
dere får jobbet med de viktigste SV-sakene før forhandlingene starter.

I oktober og november bør dere også bruke tid på å evaluere valgkampen både 
politisk og organisatorisk.
 Det siste kapittelet handler om administrative og økonomiske rutiner. Vi skal 

se på hvordan man kan gjennomføre et fylkesårsmøte på en god måte. Alle 
fylkeslag må føre regnskap og lage budsjett og må til enhver tid ha oversikt 
over den økonomiske situasjonen i laget. Mange fylker har ansatte som tar 
seg av den daglige driften og det økonomiske arbeidet i fylkeslaget, men 
det er den valgte ledelsen som sitter med ansvaret. Derfor må dere også ha 
oversikt og kunnskap om den administrative delen av arbeidet i fylkeslaget.   

VEDTEKTER

Vedtekter er en organisasjons egne lover og regler for hvordan vi skal 
jobbe. De skal sørge for at vi driver partiet på en ryddig og oversiktlig måte. 
Vedtektene fastsetter blant annet formålet med organisasjonen, hvordan 
man skal organisere årsmøter og nominasjonsprosesser og hvordan 
beslutninger skal tas. SVs sentrale vedtekter vedtas på landsmøtet, og 
du finner dem på www.sv.no/vedtekter. Det kan særlig være lurt å se på 
paragrafene som handler om fylkeslaget og nominasjon. 

Kapittel 6:  
Administrasjon og
økonomi  

http://www.sv.no/vedtekter


72 73

Fylkeslag kan i tillegg ha egne vedtekter dersom de ønsker. Disse kan ikke 
endre på forhold som allerede er dekket av de sentrale vedtektene, men 
kan supplere hvis det er ting som ikke er dekket. Fylkeslagets vedtekter kan 
for eksempel omhandle antall styremedlemmer, regler for representasjon i 
styret, lokale utvalg, og regler og satser for partiskatt. Fylkeslagets vedtekter 
må vedtas på årsmøtet med to tredjedels flertall. 

Gode vedtekter gjør at prosesser blir oversiktlige og vi vet hvordan uenigheter 
skal håndteres slik at vi kan bruke tiden på de spennende diskusjonene i 
stedet. 
samfunn der alle mennesker er like mye verdt og
ØKONOMI

BANKKONTO FOR FYLKESLAGET
Alle fylkeslag skal ha en bankkonto som er knyttet til fylkeslaget for å sikre en 
ryddig økonomi. Husk å sende inn kontonummeret til sentralt. 

Det er også lurt å ha en egen konto for fylkestingsgruppen og på den måten 
holde de ulike regnskapene for fylkestingsgruppen og fylkeslaget adskilt. 

REGNSKAP OG BUDSJETT
Alle fylkeslag må føre regnskap og lage et budsjett som legges fram på 
årsmøtet. Det er kassereren eller fylkessekretæren som har ansvar for å føre 
regnskapet gjennom året og lage årsregnskap ved årsslutt. Regnskapet må 
inneholde lagets inntekter og utgifter og et balanseregnskap (gjeld, fordringer 
og egenkapital). Regnskapet skal godkjennes av en revisor. På grunn av 
størrelsen på fylkesregnskapene bør denne revisoren være statsautorisert. 

Budsjettet skal vise hvordan fylkeslaget vil bruke penger det neste 
året, og bør derfor henge godt sammen med fylkeslagets arbeids- og 
organisasjonsplan. Vi har laget en mal dere kan bruke i ressursbanken. 
Budsjettet vedtas på årsmøtet. 

INNTEKTER
Det er viktig å sikre inntekter til fylkeslaget så dere har råd til å drive 
valgkamp og arrangere aktiviteter. Lagets viktigste inntekter er den offentlige 
støtten, partiskatt, medlemsinntekter og støtte fra partiet sentralt. I tillegg 
bør dere jobbe for å samle inn penger fra medlemmer og sympatisører.

STATSSTØTTE
Alle fylkeslag må søke om partistøtte fra staten. Støtten utbetales i henhold 
til stemmetallet man fikk ved siste fylkestingsvalg i tillegg til en grunnstøtte. 
Partistøtten utbetales hvert år. 

Partiportalen er en nettbasert løsning der alle registrerte politiske parti kan 
søke om statlig partistøtte. Nettadressen er www.partistotte.no.

Er du ny bruker av Partiportalen må du registrere deg. Logg deg inn via ID-
porten på Partiportalen. Navnet ditt vil komme automatisk opp. Deretter må 
du registrere telefonnummer og e-postadresse. Du må også legge inn hvilken 
rolle du har i fylkeslaget. Det vil si at du oppgir fylket og hvilket parti du 
representerer. 

Trykk deretter Send søknad om rolle. En annen i fylkeslaget som allerede har 
tilgang vil da bli kontaktet og kan godkjenne rollen.

Fylkeslagene søker partistøtte en gang for hele valgperioden, men må 
bekrefte konto- og adresseopplysninger i det andre, tredje og det fjerde 
året for å motta utbetalingen. Man oppgir også navn og kontaktinformasjon 
på leder, kontoinnehaver og hvem som skal være kontaktpersonen mellom 
Partiportalen og fylkeslaget. Både søking og bekreftelse av opplysninger må 
skje innen midten av mars hvert år. Den konkrete datoen varierer. 

http://www.partistotte.no.
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Mer informasjon om søking, brukerveiledning og innlogging til Partiportalen 
finnes på www.partistotte.no.  

Alle regler for partistøtten er regulert av partiloven. 

STØTTE FRA FYLKESKOMMUNEN
I tillegg til statsstøtte mottar også fylkeslag økonomisk støtte fra 
fylkeskommunen. Her er det stor variasjon både i hvordan støtten utregnes 
og hvilke krav som stilles for bruk og rapportering. 

Ta kontakt med fylkesadministrasjonen dersom du er usikker på hvordan den 
fylkeskommunale støtten fungerer i deres fylke.   

MEDLEMSKONTINGENT
Jo flere medlemmer fylkeslaget har, jo mer penger mottar dere. SV sentralt 
krever inn medlemskontingenten, men inntektene fordeles slik at 30 prosent 
går til lokallaget, 40 prosent til fylkeslaget og 30 prosent til sentralt. Pengene 
blir overført i slutten av kalenderåret.  

Ved utgangen av hvert år slettes medlemmer som ikke har betalt 
kontingenten sin. I november og desember er det derfor viktig å sette av tid 
til å minne medlemmer som ikke har betalt kontingenten at de må gjøre det 
før nyttår. SV mister hvert år medlemmer som ikke har noe ønske om å melde 
seg ut, men som av en eller annen grunn ikke har fått betalt. Partikontoret 
sender ut lister over hvem det gjelder til fylkeskontorene i god tid slik at man 
kan planlegge ringedugnader. 

PARTISKATT
Alle medlemmer som er oppnevnt i heltids eller deltids tillitsverv på grunnlag 
av partiets representasjon i fylkestinget betaler en prosentandel av det 
honoraret eller lønnen som følger med tillitsvervet. Dette kalles partiskatt og 
er fundert i vedtektene. 

Der presiseres det også at man ikke betaler partiskatt av betaling man 
får for tapt arbeidsfortjeneste. Det er vanlig at man betaler partiskatt av 
møtegodtgjørelse i andre verv man har fått i kraft av å være SV-er, som for 
eksempel kontrollutvalg eller medlem i eldreråd.

Det er opp til fylkeslaget hvor mye dere vil kreve i partiskatt og hvilke rutiner 
dere vil ha for innkreving, men det vanligste er 10 prosent av bruttohonorar 
eller bruttolønn. Partiskatt anses som en gave fra enkeltpersoner, og må 
derfor innrapporteres i tråd med partiloven. Se mer om dette under punktet 
om rapportering til SSB. Husk at regler og satser på partiskatten må forankres 
i fylkeslagets vedtekter. 

En enkel og ryddig måte å inndra partiskatt på er å benytte seg av SVs ordning 
for avtaletrekk. Da kan personen sette opp et fast trekk i måneden som 
tilsvarer partiskatten. 

EKSEMPEL PÅ FYLKESLAGSVEDTEKT OM PARTISKATT
Alle medlemmer som er oppnevnt i heltids eller deltids tillitsverv 
på grunnlag av partiets representasjon i fylkets folkevalgte organer 
betaler 10 % partiskatt av det honorar eller den lønn som følger 
med tillitsvervet. Det betales ikke partiskatt av betaling for tapt 
arbeidsfortjeneste.

http://www.partistotte.no
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2005-06-17-102
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STØTTE FRA MEDLEMMER
En annen måte å øke inntektene på er å be om gaver fra medlemmene. Mange 
vil gjerne bidra økonomisk til at fylkeslaget kan gjøre en viktig jobb, særlig i 
forbindelse med valgkamp.

Som SV-venn kan medlemmer støtte partiet med faste bidrag gjennom å 
opprette autogirotrekk. Støtten går uavkortet til fylkeslaget og utbetales 
fra partikontoret en gang i halvåret. Svarkupong finner man på denne siden: 
www.sv.no/bidra. På årsmøter eller større arrangement kan det være lurt å 
skrive ut og dele ut svarkuponger og oppfordre medlemmer til å gi sin støtte. 

SØK EKSTERNE MIDLER
En annen måte å skaffe penger til fylkeslaget på er å søke midler fra andre 
organisasjoner eller fagforbund, eller ha samarbeidsprosjekter. Dere kan 
for eksempel søke LOs distriktskontor eller lokale forbund til Fagforbundet, 
Fellesforbundet eller El og IT-forbundet. Vær kreative når dere tenker på 
samarbeidspartnere – kan dere ha et felles møte om klimaløsninger sammen 
med Naturvernforbundet? Eller arrangere en debatt om arbeidsliv med 
Fagforbundet?

ORGANISASJONSFONDET
Alle fylkeslag kan søke midler til konkrete aktiviteter og prosjekter fra 
organisasjonsfondet til SV sentralt. Fondet gir støtte til prosjekter som 
kan utvikle og styrke organisasjonen, øke aktivitetsnivået og bedre 
medlemstilbudet. Dette er en god mulighet for lokallaget til å få penger til 
aktiviteter. 

Det bevilges ikke midler til driftsmidler som husleie, telefon, porto eller 
oppgradering av kontorutstyr og lignende. 

Man søker fondet ved å fylle ut søknadsskjema. Søknader til fondet skal 
begrunnes, være konkrete, inneholde budsjett og vise til eventuell støtte fra 
andre bidragsytere. Dere kan søke midler fra fondet hele året. 

Søkere som får økonomisk støtte må sende partikontoret en kort orientering 
om prosjektet, samt regnskap over aktiviteten senest en måned etter at 
prosjektet er gjennomført. Støtte utbetales etter levert regnskap med bilag.

Retningslinjer og søknadsskjema til organisasjonsfondet finner dere i 
ressursbanken. 

RAPPORTERING TIL SSB

I henhold til partiloven må alle lokallag og fylkeslag i SV hvert år rapportere 
om økonomi til Statistisk sentralbyrå. Fristen er 1. juni. Formålet med 
rapporteringen er å sikre offentligheten innsyn og motvirke korrupsjon ved 
åpenhet om finansieringen av norske partier. Partilag med minst 12 000 
kroner i inntekter utover offentlig støtte, skal rapportere fullt regnskap. Det 
medfører at alle fylkeslag i SV må fylle ut en relativt omfattende rapport.

SLIK RAPPORTERER DERE TIL SSB
• Innrapporteringen må skje innen 1.juni hvert år via elektronisk skjema på 

www.partistotte.no. Kontaktperson eller ansatt logger på med Min ID/
BankID. Noter deg parti-ID og passord som dere har fått tilsendt, før du 
klikker deg videre til Altinn hvor du finner skjemaet. 

• Når skjemaet åpnes for innrapportering i april vil den personen dere 
har registrert som kontaktperson i Partiportalen få beskjed. Både 
kontaktperson og leder vil ha tilgang til partiportalen. 

• For fylkeslag og lokallag med inntekter over 12 000 kr er innberetningen 
ganske omfattende. Man må spesifisere store deler av regnskapet med 
inntekter, utgifter og balanse. Ha derfor regnskapet for fjoråret klart foran 
deg.

http://www.sv.no/bidra
https://www.sv.no/?ressurs=sok-organisasjonsfondet
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• Innrapporteringen må til slutt signeres av to personer i fylkesstyret. 
Du fyller ut etternavn og 11-sifret fødselsnummer på de to personene 
som skal signere, det vil si fylkeslagets leder og ett annet styremedlem. 
Dersom dere har spesifisert i Brønnøysundregisteret hvem som har 
signaturrett for fylkeslaget anbefaler vi at dere bruker de samme 
personene til å signere den utfylte rapporten. 

• Styremedlemmene som skal signere får beskjed om dette og logger seg 
inn på Altinn og signerer ved hjelp av MinID/BankID. Når begge har signert 
blir skjemaet automatisk sendt inn til SSB.

NB! Valgkampbidrag på over 10 000 kr skal innrapporteres innen 4 uker 
etter de er mottatt, i skjema ”Finansiering av politiske partier (RA-0604)” 
i Altinn. Gjelder kun valgår. 

Har man søkt/bekreftet opplysninger i Partiportalen og rapportert til SSB vil 
man få utbetalt den statlige partistøtten i mars året etter. 

Lag som ikke innrapporterer mister muligheten til å få partistøtte i ett år 
fram i tid.

OPPFØLGING AV LOKALLAG
Fylkene har ansvar for å følge opp at sine lokallag søker partistøtte. Om 
nødvendig kan fylkeslag søke og bekrefte kontaktinformasjon på vegne av 
egne lokallag. I tillegg har fylket tilgang til en fullstendig oversikt over hvilke 
lag som har rapportert eller ikke.  

Fylkene skal:
• Sørge for at alle nye/eller gjenreiste lokallag registreres i Partiportalen 

innen 1. januar hvert år
• Sørge for at lokallag som ikke har hatt aktivitet i foregående år, og dermed 

ikke skal innrapportere, registreres som ”nedlagt” i Partiportalen.
• Følge opp at alle lokallag bekrefter konto- og kontaktopplysninger i 

Partiportalen innen medio mars hvert år. Fylket kan gjøre dette på vegne 
av lokallag der det er behov.

• Godkjenne søknad om ”ny rolle” i Partiportalen når lokallaget endrer leder 
og kasserer.

• Følge opp at alle lokallag innrapporterer til SSB innen 1. juni og bistå de 
lagene som trenger hjelp.

• Følge opp eventuelle varsler fra Partilovnemnda om manglende 
innrapportering.  

NETTBUTIKKEN

SV har egen nettbutikk med profilprodukter som t-skjorter, buttons og 
trykket materiell. Link til nettbutikken finner man i ressursbanken. Om du 
ikke har tilgang eller har glemt passordet til butikken kan du ta kontakt med 
partikontoret på post@sv.no.

MEDLEMSREGISTERET

Medlemsregisteret vårt, Hypersys, er et nettbasert register der vi har 
registrert alle lag, verv og medlemmer. Leder og sekretær/ansatt i fylkeslaget 
har tilgang til medlemmer og verv i eget fylke. Det betyr at dere selv kan:

• Oppdatere adresse, telefonnummer og e-post på medlemmer i laget
• Se medlemslister og skrive ut i excel ved behov
• Oppdatere styreinformasjon for fylket
• Sende e-post til medlemmer
• Se hvem av medlemmene i laget som har betalt årets kontingent (og laste 

ned faktura som kan sendes på e-post)
• Se hvilke medlemmer som ikke tilhører et lokallag. Disse har fylkeslaget et 

ekstra ansvar for å følge opp. 

For å logge inn på systemet bruker man sin e-postadresse på 
sv.hypersys.no. Klikk ”glemt passord” første gang du logger på eller for å 
opprette nytt passord. Fullstendig brukerveiledning til medlemsregisteret 
finner du i ressursbanken.

http://shop.logistikkhuset.no/F625039/main.aspx?guest=yes
http://sv.hypersys.no
https://www.sv.no/wp-content/uploads/2016/03/Bruksanvisning-medlemsregister.pdf
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PERSONVERN
Hvem som er medlemmer i partiet er sensitiv personinformasjon og skal ikke 
spres til utenforstående eller andre medlemmer av partiet. Dere kan gi lister 
til nominasjons- og valgkomiteer. Hvem som har tillitsverv i partiet er ikke 
sensitiv informasjon.

Dersom noen som ikke skulle ha tilgang til medlemsregisteret får dette 
eller dere mister kontroll på e-postkontoene deres eller innloggingen, 
må dere ta kontakt med partikontoret øyeblikkelig. Det samme gjelder 
dersom medlemsinformasjon kommer på avveie. Alle med tilgang 
til medlemsregisteret har ansvar for å følge lovverket og minimere 
konsekvensene av eventuelle avvik.

Dersom dere skal sende medlemslister videre til andre i organisasjonen må 
disse krypteres. Nærmere beskrivelse av hvordan dette gjøres finner man i 
brukerveiledningen.  

ÅRSMØTET

Årsmøtet er det viktigste beslutningsorganet i fylkeslaget. De sentrale 
vedtektene slår fast at alle fylkeslag skal avholde årsmøte innen utgangen av 
februar. 

Årsmøtedatoen skal kunngjøres til medlemmene minst 30 dager før møtet. 
Saker som skal behandles på årsmøtet må sendes styret senest 14 dager før 
møtet. Innkallingen til årsmøtet med dagsorden sendes ut senest 7 dager før 
møtet. Fylkeslag kan ha egne vedtekter for frister. 

Husk å holde fristen for innkalling. Oppdatert medlemsliste for medlemmene i 
fylkeslaget med kontaktinformasjon finner man i medlemsregisteret.

Årsmøtet skal behandle beretning, revidert regnskap, budsjett, arbeids- og 
organisasjonsplan, innkomne forslag og foreta valg av styre og revisor. 
Det er også vanlig at årsmøtet velger valgkomité som skal foreslå styre til 
neste årsmøte.

Lokallagene velger representanter til fylkesårsmøtet etter forholdstall 
fastsatt i fylkesvedtektene. Fylkesårsmøtene er åpne for alle medlemmer, 
men bare de valgte representantene har stemmerett. Fylkesstyrets 
medlemmer har ikke stemmerett i avstemminger om regnskap og 
beretning. 

Fylkesstyret har et spesielt ansvar for at årsmøtet oppleves som en 
inkluderende og viktig arena for fylkeslaget. Ta dere tid til å hilse på 
personer dere ikke har møtt før. Årsmøtet er en ypperlig mulighet for å 
høre hvordan det går i lokallagene. 

TIPS TIL FORBEREDELSER 
Styret må forholde seg til de vedtektsbestemte fristene og lage forslag til 
beretning, arbeids- og organisasjonsplan og budsjett, sette opp regnskap 
for godkjennelse samt behandle innkomne forslag og uttalelser. For å få 
gode prosesser og diskusjoner er det viktig at fristene blir overholdt slik at 
alle får muligheten til å delta på likefot.

Maler for årsmøtepapirer samt årsmøteinnkalling og protokoll finner 
dere i ressursbanken. Husk og legge inn linjenummer i sakspapirene slik 
at det blir enklere å beskrive hvor man ønsker å foreslå endringer for 
medlemmene. 

Årsmøtet er en ypperlig arena for å pleie kontakten med alliansepartnere. 
Inviter fagforbund og andre organisasjoner dere samarbeider med 
for å holde korte hilsningstaler. Det er hyggelig å kjøpe inn en liten 
oppmerksomhet til de som kommer for å hilse årsmøtet. 

https://sv.hypersys.no/
https://www.sv.no/ressursbanken/#55
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TIPS TIL GJENNOMFØRING
Man starter møtet med å godkjenne innkallingen, dagsorden og velge to 
ordstyrere, to referenter og to underskrivere av protokollen. Styret bør 
ha forespurt møteledere og referenter på forhånd, slik at de kan være 
forberedt på den jobben som skal gjøres. Det er også lurt å sette ned en 
redaksjonskomité som kan lage en innstilling på endringsforslagene som 
kommer inn i løpet av møtet. I så fall må denne også velges av årsmøtet.

Årsberetningen og regnskapet bør behandles først. Debatten om disse sakene 
kan få konsekvenser for behandlingen av andre saker. Budsjettet må sees i 
sammenheng med arbeids- og organisasjonsplanen fordi de organisatoriske 
prioriteringene kan få økonomiske konsekvenser.

VEDTAK
Flere fylkeslag har tradisjon for at man kan levere forslag på politiske 
uttalelser helt fram til møtet starter. Da er det viktig at disse kan gjøres raskt 
tilgjengelig for deltakerne. 

Endringsforslag må leveres skriftlig til ordstyrerne og refereres muntlig. Om 
årsmøtet velger en redaksjonskomité innstiller de på forslagene. Det vil si 
at de kommer med en anbefaling på hva de mener årsmøtedeltakerne bør 
stemme. I ressursbanken ligger det en mal for forslagsark. 

Årsberetningen og regnskapet skal kun godkjennes og ikke vedtas. Man kan 
heller ikke komme med endringsforslag til disse sakene. 

Årsberetningen: Skal kortfattet beskrive hva laget har gjort i året som har 
gått, hvordan laget har fulgt opp arbeids- og organisasjonsplanen som ble 
vedtatt i fjor, hva fylkeslaget har oppnådd samt vurdere hva som er bra og 
hva som kan gjøres bedre.

Regnskapet: Skal vise hvordan pengene ble brukt i året som gikk. Det 
trenger ikke være så avansert, men en oversikt over hva slags inntekter og 
utgifter laget har hatt. Regnskapet skal revideres av revisor før årsmøtet, og 
revisorberetningen legges fram for årsmøtet.  

Arbeids- og organisasjonsplanen: Skal beskrive hva dere har tenkt å gjøre i 
året som kommer og inneholde klare prioriteringer. Hva slags aktiviteter skal 
dere gjennomføre for å nå prioriteringene deres? Les mer i kapittel 1. 

Budsjettet: Skal vise hvordan lokallaget har tenkt å bruke penger i det 
kommende året.

Innkomne forslag: Alle innkomne forslag (saker som et eller flere medlemmer 
ønsker behandlet på årsmøtet) skal sendes ut til medlemmene med 
sakspapirene. 

Uttalelser: Uttalelser kan være ny politikk, det kan være et svar på et 
dagsaktuelt politisk tema, det kan være en presisering av gjeldende 
politikk, eller en måte å aktualisere allerede vedtatt politikk. Ved å foreslå 
uttalelser kan fylkesstyret være med å sikre god politisk diskusjon om lagets 
prioriteringer i tillegg til at man kan vedta ny politikk. Les mer om hvordan 
man skriver en uttalelse på ressursbanken.  

Vedtekter: Dersom det kommer inn endringsforslag til fylkeslagets 
vedtekter må disse behandles på årsmøtet. Vedtekter kan kun endres ved to 
tredjedels flertall. 

Innstilling til valg: Valgkomiteen skal komme med forslag på hvem som skal 
velges til nytt fylkesstyre, revisor og eventuelt delegater til landsmøtet. 
Styret bør sørge for at valgkomiteen setter i gang arbeidet sitt i god tid før 
årsmøtet. Valgkomiteen bør gjøre et godt forarbeid og kontakte alle gamle 
og nye kandidater før de setter opp sitt forslag.

SAKSPAPIRER

https://www.sv.no/?ressurs=sakspapirmaler-til-arsmotet
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VALG
På årsmøtet velges nytt styre. På forhånd har en valgkomité kommet med en 
innstilling, en anbefaling, på hvem som skal velges inn i styret. Ikke alle vet 
hvordan det er å sitte i et fylkesstyre. Valgkomiteen må derfor være tydelig på 
hva som forventes av hvert styremedlem. 

Er det flere kandidater som har lyst på det samme vervet bør det 
gjennomføres skriftlig votering. Det gjennomføres valg på hvert av 
styrevervene. Dersom årsmøtet er enige i valgkomiteens innstilling kan valget 
foretas ved akklamasjon (klapping). 

I år med landsmøter er det vanlig at det er fylkesårsmøtet som velger 
sammensetningen av fylkets delegasjon. 

SETT AV TID TIL POLITISK DISKUSJON OG SOSIALT SAMVÆR
Det er mye formaliteter knyttet til årsmøtet, så det er fint å sette av tid til å 
bli mer kjent også. Mange lag inviterer ofte en innleder til å holde en politisk 
innledning eller appell til en egen diskusjon på årsmøtet. SV sentralt eller 
fylkeskontoret kan kontaktes for å få besøk. Inviter gjerne til en del to, der 
sosialt samvær blir satt i fokus, gjerne med enkel bevertning. Dersom man 
har ressurser til det kan man også arrangere et todagers årsmøte. Da vil man 
ha enda bedre tid til skolering og debatter. Det er ikke mange anledninger 
man har i løpet av et år til å samle så mange medlemmer i fylkeslaget, så 
benytt sjansen til å få mest mulig ut av det. 

TIPS TIL ETTERARBEID
Protokollen bør inneholde tid og sted for møtet, hvem som var tilstede, hvilke 
saker som var på dagsorden, alle forslag som kom inn, alle vedtak som ble 
gjort og hvem som ble valgt. Den godkjennes ved at de valgte underskriverne 
signerer den.

Protokollen og alle sakspapirer må arkiveres og sendes inn til partiet 
sentralt, slik at det også blir arkivert der. Avgått leder eller en ansatt må 
legge inn det nye styret i medlemsregisteret. Når kontaktinformasjonen 
blir oppdatert i partiets medlemsregister, vises denne informasjonen 
automatisk på oversikten med kontaktinformasjon på nettsidene. Husk 
også at styreinformasjonen må oppdateres i Brønnøysundregisteret og i 
Partiportalen. 

Alle uttalelser som blir vedtatt, bør bli videresendt til de rette mottakerne og 
sendes til lokalmedia sammen med en kort pressemelding med informasjon 
om vedtak og nytt styre. Få gjerne noen til å ta bilder fra årsmøtet som dere 
legger ut på sosiale medier og sender med pressemeldingen. 
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