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Innledning
2015 og 2016 har vært dramatiske år i både internasjonal og norsk politikk, og viktige år for SV.
Gjennom disse to årene har SV markert seg som et tydelig grønt og rødt parti i norsk politikk. I
skolepolitikken er vi det nyskapende partiet, med ny politikk for en bedre skole for lærere og elever. I
miljøpolitikken har vi vært et ambisiøst og løsningsorientert parti, som har fremmet forslag om og
fått gjennomslag for en mer ambisiøs klimapolitikk. I møte med den største flyktningkrisen siden
andre verdenskrig har SV markert seg som en tydelig og alternativ stemme i møte med flere
mennesker på flukt og for en bedre integreringspolitikk. SV startet den intensive valgkampen i 2015
med at Audun Lysbakken reiste til Lesbos i Hellas og satte søkelyset på den alvorlige
flyktningsituasjonen. SV har vært den tydeligste stemmen for en radikal fordelingspolitikk som tar
kampen mot de økte forskjellene. Vi har vektlagt omfordeling gjennom skatteseddelen, i
boligpolitikken og trygt arbeid for alle.
Landsmøtet i 2015 markerte startskuddet for valgkampen. Et revidert prinsipprogram ble vedtatt og
en ny ledelse i partiet ble valgt.
Etter en stor og målrettet mobilisering de siste ukene landet vi på et antall lister vi kunne være
fornøyd med, 272. Det var 10 lister ned fra 2011-valget, men 18 helt nye lister kom på plass. SV kom
styrket ut av kommunevalget. Til tross for et resultat på 4,1 prosent, som vi ikke er fornøyd med,
lykkes vi å snu trenden med tilbakegang. Vi mobiliserte flere av våre egne velgere og flere yngre
velgere. Organisasjonen vokste gjennom valgkampen og det satt seg en entusiasme i partiet.
Etter valget og påfølgende forhandlinger er SV nå med og styrer i byer som Oslo, Trondheim og
Tromsø. I Oslo ble SVs Marianne Borgen ordfører. I hele landet setter 359 folkevalgte et rødgrønt
stempel på sin kommune.
SV har presentert to alternative budsjett i perioden. Disse har vist at vi er et ambisiøst parti som
evner å både satse og å prioritere. Budsjettene har prioritert kampen mot forskjells-Norge, en grønn
politikk for omstilling og arbeidsplasser og å møte mennesker på flukt. Vi var partiet som brukte
minst oljepenger.
Organisatorisk har partiet styrket seg gjennom de to siste årene. Vi har utarbeidet en ny, ambisiøs og
langsiktig arbeids- og organisasjonsplan med målsetninger og prioriteringer for hele partiet. Hele
partiet har vært involvert i utarbeidelse av et nytt partiprogram, som behandles på landsmøtet i
2017. Partiet har prioritert medlemsarbeidet på partikontoret og i partiet. Det har gitt medlemsvekst.
Vi har brukt 2016 til å forberede stortingsvalgkampen og går inn i 2017 med en vedtatt
valgkampstrategi og en klar organisatorisk retning og et tydelig politisk prosjekt.
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Landsmøtet 2015
Landsmøtet ble avholdt på Clarion Hotel Oslo Airport på Gardermoen, 13. til 15. mars 2013.
Landsmøtet besto av 164 fylkesvalgte delegater, 6 delegater fra SU, og 36 delegater fra landsstyret.
Følgende uttalelser ble vedtatt:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Asylbarna må hentes hjem
Bygg grønne byer – ikke motorveier
Bygg Norge grønt – kutt norske utslipp med minst 50 prosent
En verdig og rettferdig eldreomsorg
Folkestyre er føresetnaden for gode lokalsamfunn
Folkestyre mot investormakt
Gode tenner hele livet
Innfør Skiensmodellen mot sosial dumping i alle kommuner og fylker
Mer elevtid, færre tester
Nedrustning for sikkerhet og fred
Stans regjeringens ran av kysten vår
Steng den globale skyggeøkonomien
SV krev tiltak for eit grønt bærekraftig næringsliv no
SV støtter fagrørslas kamp mot EØS
Vold mot kvinner og barn – et folkehelseproblem

I tillegg vedtok partiet prinsipprogram for perioden 2015-2019.

Valgte organer
Landsstyret
Landsstyret hadde 5 møter i 2015, og behandlet totalt 41 saker i løpet av året. Landsstyret hadde 5
møter i 2016, og behandlet totalt 37 saker i løpet av året.
Landsstyret har vedtatt følgende uttalelser i perioden
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Forandringens kunst. SVs kunst- og kulturpolitiske program
Nei til en ny «krig mot terror»
Innstrammingsavtalen svekker integreringen
Gjør jobben hjemme – vis solidaritet internasjonalt
Internasjonal innsats mot jihadistisk terrorisme
Stortinget må snu om kompetansekrav
Forsvar folkestyret – stopp TISA!
Blør folk i distriktene saktere?
Born har rett til å gå i barnehage, uansett
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Klare rammer for turistfisket på havet
Nei til norske soldater i Irak
Nei til generell bevæpning i politiet
Ny retning for norsk jordbrukspolitikk
Solidaritet med det greske folket
SV krever sjø- og jordkabling til Hvaler
Globalskolen må opprettholdes
EØS-avtalen truer et trygt og helhetlig jernbanetilbud
Vi må ta ekstremisme på alvor
Tyrkias regjering må slutte å true demokratiet
Brexit – opprør mot fremmedgjøring og avmakt
Ikke blås i forsvarsmusikken
Sørsamisk satsing
Langtidsplan for forsvaret
Nei til velferdsprofitører
Farlig maktforskyving i arbeidslivet
Voldtekt – forebygging og oppfølging
Endringer i valgloven
Arbeidsfolk skal beskyttes av arbeidsmiljøloven
Støtteuttalelse til Yasmin
Mulighetene i nord må gripes
Ja til mer makt til regionene
Folkestyre er viktigere enn handelsavtalen TTIP
Saudi-Arabias grove brudd på menneskerettighetene må få konsekvenser
Stans diktatoreksporten
SV støttar mobilisering for Førdefjorden

Landsstyret har også vedtatt arbeids- og organisasjonsplan for perioden 2015-2021.
Landsstyret i perioden
Direktevalgte landsstyrerepresentanter
Mona Wærnes, internasjonal leder, Oslo
Vara: Aksel Hagen, Oppland
Sunniva Holmås Eidsvoll, miljøpolitisk leder, Oslo
Vara: Bård Lahn, Oslo
Gülay Kutal, leder av etnisk likestillingsutvalg, Oslo
Vara: Sanja Pasovic, Telemark
Heming Olaussen, Vestfold
Vara: Knut Fagerbakke, Sør-Trøndelag
Astrid Tove Olsen, Nordland
Vara: May Hansen, Østfold
Arvinn Gadgil, Troms
Vara: Nada Yuosif, Møre og Romsdal
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Landsstyrerepresentanter fra fylkene
Østfold: Leif Christensen
1.vara: Heidi Larsens
2. vara: Åsmund Frengstad
3. vara: May Hansen
Akershus: Rannveig Kvifte Andresen
1.vara: Gjermund Skaar
2. vara: Marianne Moltke-Hansen
3. vara: Ikke valgt
Oslo: Benjamin Larsen
1.vara: Marianne Borgen, Ingvild Reymert fra mars 2016
2. vara: Kay Asbjørn Schjørlien (utmeldt september 2015), Hanne Lyssand fra mars 2016
3. vara: Mari Lund Arnem, Marianne Borgen fra mars 2016
Hedmark: Karin Wiik, Hilde Mari Bjørke fra mai 2016
1. vara: Christoffer H. Nilsen, Marit Nyhus fra mai 2016
2. vara: Gunn Bråten, Sigurd Arnekleiv Bækkelund fra mai 2016
3. vara: Jan Bjørnebu
Oppland: Nisveta Tiro
1.vara: Kjetil Bjørklund
2. vara: Mizanur Rahaman
3. vara: Anja Boos
Buskerud: Rune Kjeldsen
1.vara: Kathy Lie
2. vara: Caroline Bredal Martinsen
3. vara: Øyvind Selnes
Vestfold: Olav Sannes Vika
1.vara: Hiam al-Chirout
2. vara: Petter Sommervold, Eva Ulland fra mai 2016
3. vara: Mie Solum Tidemann, Rune Matiasen fra mai 2016
Telemark: Rolf Jørn Karlsen, Ådne Naper fra mai 2016
1.vara: Berit Hersir Lund, Marianne Yndestad fra mai 2016
2. vara: Ådne Naper, Rolf Jørn Karlsen fra mai 2016
3. vara: Berit Grimsrud Syversen, Sanja Pasovic fra mai 2016
Aust-Agder: Harald Bjørløw
1.vara:Anne Lise Yggeseth
2. vara: Veslemøy Rabe
3. vara: Paul Magnus Gamlemshaug
Vest-Agder: Marie-Theres Kolnes
1.vara: Alf Holmelid
2. vara: Mali Steiro Tronsmoen
3. vara: Ghodratollah Golshan
Rogaland: Sigve Romslo
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1.vara: Heidi Bjerga
2. vara: Heidi H. Leite
3. vara: Paal Kloster
Hordaland: Steinar Nørstebø, Gina Barstad fra mai 2016
1.vara: Marianne Sæhle
2. vara: Kjartan Haugsnes
3. vara: Hege Bjørnør
Sogn og Fjordane: Vibeke Johnsen
1.vara: Steinar Øydvin
2. vara: Eldrid Skudal
3. vara: Jacob André Sandal
Møre og Romsdal: Kim Thoresen Vestre
1.vara: Line Karlsvik
2. vara: Eldar Høidal
3. vara: Marte Skrede Hide
Sør-Trøndelag: Astrid Kjelsnes
1.vara: Ottar Michelsen
2. vara: Elin Kvikshaug Berntsen
3. vara: Bjørn Salvesen
Nord-Trøndelag: Siv Furunes
1.vara: Ole Kristian Johansen
2. vara: Hanne Ihler Toldnes
3. vara: Mads Skaugen
Nordland: Mona Fagerås, Marius Jøsevold fra mai 2016
1.vara: Marius Jøsevold, Aase Refsnes fra mai 2016
2. vara: Reinert Aarseth, Inge Myrvoll fra mai 2016
3. vara: Kari Gaarder
Troms: Bjarne Rohde
1.vara: Ellen Øseth, Katrine Boel Gregussen fra mai 2016
2.vara: Gunnhild Johansen
3. vara: Pål Schreiner Mathiesen
Finnmark: Tommy Berg, Cecilie Gjennestad fra mai 2016
1. vara: Jan Olsen
2. vara: Bente Moen, Kirsti Bergstø fra mai 2016
3. vara: Inga Mandal
Landstyrenedsatte utvalg
Internasjonalt utvalg
Utvalget har i perioden bestått av:
Mona Wærnes (leder)
Gjermund Skaar
Karin Beate Theodorsen
Ingrid Fiskaa
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Ida Thomassen (til september 2016)
Arvinn Eikeland Gadgil
Haitham El-Noush
Øyvind Bugge Solheim
Harald S. Brøvig Hansen
Silje Sønsterudbråten
Ingeborg Moa
Tommy Berg (til september 2016)
Zahir Athari (supplert september 2016)
Catharina Bu (supplert september 2016)
SUs internasjonale leder: Knut Rosmo, Charlotte Lysa fra okt 2015-juni 2016, Oda Sofie Heien Larsen
fra juni 2016.
Kvinnepolitisk utvalg
Utvalget har i perioden bestått av:
Marthe Hammer (leder)
Åshild Pettersen
Anna Kathrine Eltvik
Ane Lindholt
Marianne Sæhle
Randi Reese
Ingrid Hødnebø
Camilla Constanse-Strøm (til april 2016)
Veronica Berglyd Olsen (til april 2016)
Vibeke Johnsen (supplert mai 2016)
Ingvild Reymert, (supplert mai 2016)
Kirsti Bergstø (stortingsrepresentant)
Aila Kamaly, som feministisk leder i SU fra juni 2016
Feministisk leder i SU: Kaja Lund, Andrea Sjøvoll fra okt 2015-juni 2016.
Faglig utvalg
Utvalget har i perioden bestått av:
Siv Karin Kjøllmoen, leder
Ingunn Gjerstad
Arvid Ellingsen
Knut Øygard
Paul Magnus Gamlemshaug
Julie Wilhelmsen
Sara Bell
Karianne Hansen Heien
Hanne Fehn Dahle
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Daniel Charles Hextall, som faglig leder i SU fra juni 2016
Faglig leder i SU: Henriett Røed til juni 2016
Miljøpolitisk utvalg
Utvalget har i perioden bestått av:
Sunniva Holmås Eidsvoll (leder)
Bård Lahn
Gunnell Sandanger
Tone E. W. Salomonsen
Åsmund Møll Frengstad
Ola S. Elvevold
Reidar Ryssdal
Karen Landmark
Thomas Cottis
Ingrid Opedal
Miljøpolitisk leder i SU: Freddy Øvstegård, Helga Hustveit fra juni 2016
Etnisk likestillingsutvalg
Utvalget har i perioden bestått av:
Gülay Kutal (leder)
Andreas Behring
Hiam Al-Chirout
Silja Arvola
Knut Kjeldstadli
Latifa Nasser
Sanja Pasovic
Nisrin El Morabit
Joel Olawunmi Ene
Anne Johansson (til mai 2016)
Jane Vogt Evensen (supplert mai 2016)
Feministisk leder i SU: Andrea Sjøvoll fra juli 2015, Oda Sofie Heien Larsen fra juni 2016
EØS-utvalget
Utvalget har i perioden bestått av:
Heming Olaussen, leder
Dag Seierstad
Ingrid Fiskaa
Gina Barstad
Hege Lothe
Oddrun Årflot
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Tor Brostigen
Jørn Grøtberg
Heidi Larsen
Kim-André Åsheim
Internasjonal leder SU, Charlotte Lysa, Oda Sofie Heien Larsen fra juni 2016
Landsstyrenedsatt valgkomité
I forbindelse med at Bård Vegar Solhjell trakk seg på landsstyremøtet 2. oktober 2015, ble det
nedsatt følgende valgkomité for å supplere sentralstyret:
Steinar Nørstebø (leder), Hordaland
Sanja Pasovic, Telemark
Aksel Hagen, Oppland
Pål Julius Skogholt, Troms
Hanne Lyssand, Oslo
Nisrin El-Morabit, Sør-Trøndelag
SU
Valgkomiteen la fram sin innstilling for landsstyremøtet 29. november 2015. Snorre Valen ble valgt
som ny nestleder, og Mina Finstad Berg ble valgt som ordinært medlem av sentralstyret.

Sentralstyret
Sentralstyret hadde 14 møter i 2015, og behandlet til sammen 100 saker.
Sentralstyret hadde 15 møter i 2016, og behandlet til sammen 106 saker.
Sentralstyret i perioden
Leder og parlamentarisk leder: Audun Lysbakken
Nestleder: Oddny Irene Miljeteig
Nestleder: Bård Vegar Solhjell. Gikk av november 2015.
Partisekretær: Kari Elisabeth Kaski
AU-medlem: Akhtar Chaudhry
Kvinnepolitisk leder: Marthe Hammer
Faglig leder: Siv Karin Kjøllmoen
Medlem: Ingrid Fiskaa
Medlem: Snorre Valen. Ble valgt til ny nestleder november 2015
Medlem: Endre Lund Eriksen
Varamedlemmer
1. varamedlem: Mina Finstad Berg. Ble fast representant november 2015.
2. varamedlem: Jan Olav Andersen
3. varamedlem: Astrid Melissa Lesamana
4. varamedlem: Eirik Faret Sakariassen
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November 2015 gikk Bård Vegar Solhjell av som nestleder. Snorre Valen ble valgt til ny nestleder, og
Mina Finstad Berg gikk fra 1. vara til fast plass i sentralstyret. Øvrig vararekke ble opprettholdt.
I henhold til vedtektene er parlamentarisk leder og SUs leder også medlemmer av sentralstyret.
Nicholas Wilkinson møtte som SU-leder fram til juni 2016. Andrea Sjøvoll møtte fra juni 2016. Audun
Lysbakken satt i sentralstyret både som leder og parlamentarisk leder.

Arbeidsutvalget
Fram til november 2015 besto AU av Audun Lysbakken, Bård Vegar Solhjell, Oddny Miljeteig, Kari
Elisabeth Kaski og Akhtar Chaudhry. Oddny har vært sykmeldt fra sommeren 2015. I november 2015
gikk Bård Vegar Solhjell av som nestleder, og ble erstattet av Snorre Valen. AU har i 2015 hatt 15
møter og i 2016 hatt 32 møter.

Gjennomføring av arbeids- og organisasjonsplanen 2015-2016
Arbeids- og organisasjonsplanen vedtatt av landsstyret januar 2015 skisserte syv prioriterte
målsetninger for arbeidet kommende år:
•
•
•
•
•

•
•

Lister og lag: SV skal stille flere lister ved kommune- og fylkestingsvalget i 2015 enn ved sist
lokalvalg.
Forberedelse og skolering til valgkampen: Alle SVs tillitsvalgte og aktivister skal være godt
kjent med SVs valgkampbudskap og de viktigste lokale valgkampsakene.
Valgkampanjen: SV skal føre en valgkamp som øker oppslutningen vår. Valgkampen skal
aktivisere flest mulig av SVs medlemmer og sympatisører.
Sterkere fylkeslag: SV skal ha fungerende fylkeslag i alle fylker.
Folkevalgtoppfølging: SVs folkevalgte skal få god oppfølging og støtte gjennom hele
valgperioden. Det skal legges til rette for samarbeid og utveksling av politiske ideer og
forslag.
En effektiv kampanjeorganisasjon: SV skal være en effektiv kampanjeorganisasjon som
bruker tid på utadrettet arbeid og setter politisk dagsorden gjennom egne kampanjer.
Verve nye medlemmer: SV skal gå ut av 2015 med flere medlemmer enn i 2014, samtlige
fylkeslag skal øke medlemstallene sine.

I januar 2016 vedtok landsstyret en mer langsiktig arbeids- og organisasjonsplan for perioden 20162021. For perioden 2016-2018 ble det skissert følgende prioriteringer:
•
•
•
•

Rekruttering og medlemsoppfølging med sikte på flere medlemmer og mer stabil og aktiv
medlemsmasse
Styrking av fylkesleddet og konkretisering av ansvarsoppgaver og rollefordeling for de ulike
leddene i partiet
Fornye SVs kommunikasjonsarbeid med særlig vektlegging av egne kanaler og bedret
internkommunikasjon
Gjennomføre en arbeidsprogramprosess som gir et program for å forandre Norge og som
gjør SV til den mest spennende arenaen for politisk debatt på norsk venstreside
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•
•

Utvikle nye former for deltakende demokrati internt i partiet for å gjøre det lett å bidra og
påvirke partiets politikk
Oppfølging av de folkevalgte og skape et godt grunnlag for kommunevalget i 2019, gjennom
blant annet en stor folkevalgtkonferanse i 2016

I det påfølgende følger en evaluering av partiets aktiviteter og en vurdering av hvorvidt
målsetningene er oppnådd og prioriteringene fulgt.
En sterk partiorganisasjon er viktig for SV, det er en forutsetning for politisk gjennomslag. Det
organisatoriske arbeidet har derfor vært prioritert gjennom denne perioden, og dette arbeidet
videreføres i 2017.
SV er et bredt parti og i allianse med flere ulike miljøer og strømninger. Denne bredden styrker
partiet. Partikulturen i SV bygger ikke alltid opp under denne bredden, og vi må bli enda bedre på å
være inkluderende og bygge hverandre og partiet opp.
Vi har styrket partiorganisasjonen i perioden gjennom styrking av fylkeslagene og ved å
tilgjengeliggjøre flere organisatoriske ressurser for hele partiet. Vi skal fortsette å tydeliggjøre
rollefordelingen og ansvaret til de ulike partileddene.
Et medlemskap i SV skal være billetten til å være med å utvikle politikk og å forandre Norge. Vi er på
vei, men har fortsatt et stykke igjen. I 2016 har vi vektlagt å gjennomføre en arbeidsprogramprosess
som har vært åpen og inkluderende. Vi har høstet ulike erfaringer fra dette, og vil fortsette å jobbe
systematisk for at medlemmene blir aktivisert. Gjennom uravstemning har flere medlemmer fått
direkte innflytelse.
Partiets arbeidsmetoder fornyes. I løpet av perioden har kommunikasjonen i organisasjonen blitt
bedre og opplevd avstand mellom leddene er mindre. Gjennom webinarer og bedre plattformer for
debatt i partiet skal vi fortsette å skolere og styrke lokalorganisasjonens innflytelse i partiet.
Mest mulig tid skal brukes til politisk diskusjon og politisk handling. Vi skal være et åpent og
inkluderende parti. SV i 2021 skal være et større parti med innflytelse lokalt og nasjonalt, med aktive
medlemmer og en sunn og god organisasjonskultur.

Medlemmer
SV hadde 9151 medlemmer per 31.12.15. Dette var en framgang på 264 medlemmer fra året før.
Finnmark hadde den største prosentvise framgangen, mens Oslo hadde den største nedgangen. Det
var nesten en dobling av nye medlemmer siden året før, med 1429 nye medlemmer i 2015. Dette var
et rekordhøyt tall. Den store graden av gjenbetaling er også svært positiv, og kan skyldes mange
purringer på ulike plattformer (post, e-post og SMS).
Målet for 2015 var at alle fylker skulle øke medlemstallet sammenlignet med 2014. Det var også et
mål å styrke oppfølgingen av nye medlemmer. Begge disse målene ble til dels oppnådd. Følgende
tiltak ble gjort for å nå målene:
•

Vervekampanje under valgkampen
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•
•
•
•
•
•

Flere purrerunder på kontingentbetaling
Gjenringingsdugnad fra fylkene på slutten av året
Vervekampanje i desember
Styrke rutiner for oppfølging av nye medlemmer både fra sentralt og lokalt hold
Skolering på landsstyremøter og folkevalgtsamlinger om medlemsoppfølging
Sende nyhetsbrev til alle nye medlemmer

Per 31.12.16 hadde SV 9855 medlemmer, en markant framgang fra året før. Til tross for at 2016 var
et ikke-valgår har antallet nye medlemmer holdt seg høyt, på 1208. Det er medlemsvekst i alle fylker.
Gjennom 2016 har vi hatt fokus på å etablere gode rutiner og ressurser for bedre medlemsoppfølging
og medlemsrekruttering både sentralt og lokalt. Vi har bedret rutinene for tettere
medlemsoppfølging fra partikontoret. Vi har også etablert tettere samarbeid med fylkesleddet om
medlemsoppfølging, tilbudt opplæring og produsert en rekke organisatoriske ressurser (bl.a i
ressursbanken, lokallags-og fylkeshåndbøker). Vi har bedre kartlagt hvem medlemmene våre er
gjennom en medlemsundersøkelse og utarbeidet medlemstilbudet “politiske nettverk” i samarbeid
med utvalgene.
Vi har hatt fokus på verving i hele organisasjonen og initiert flere sentrale “vervestunts”. Vi har
oppmuntret til og tilrettelagt for vervekampanjer og verveaktiviteter i lokal- og fylkeslag og rekruttert
“vervegeneraler” som bidrar til mobilisering i hvert fylke. Dette kan vi se resultatet av ved at alle
fylker har hatt positiv medlemsvekst i 2016. Vi har også jobbet med å få inn flest mulig
kontingentbetalinger gjennom hele året, ved bedre vedlikehold av medlemsregisteret, målrettete
purringer på post, epost og sms og ringedugnad i fylkene på slutten av året. Dette har gitt resultater
ved få utmeldinger på grunn av manglende betaling ved årsskiftet. Vi har fortsatt mye å gå på for å få
opp betalingsandelen, spesielt når det gjelder nyinnmeldte medlemmer.
Se tabeller under for mer detaljer.

Folkevalgte
Partikontoret har etter valget 2015 startet et prosjekt for oppfølging av folkevalgte. I 2105 har viktige
aktiviteter vært å lage en velkomstpakke for alle folkevalgte, få oversikt og kontaktinfo til alle
folkevalgte, utvikle og åpne SVs folkevalgtnettverk, SVint, samt sørge for innledere til alle fylkesvise
folkevalgtsamlinger høsten 2015. I tillegg har prosjektet sendt ut en politisk ressurspakke.
I 2016 hadde vi en folkevalgtkonferanse for alle SVs folkevalgte. Konferansen gikk over to dager, og
samlet 120 folkevalgte fra alle landets fylker. Etter konferansen har vi lagt ut jevnlige politiske
ressurspakker på folkevalgtnettverket SVint, deltatt i facebookgruppa for unge folkevalgte i SU,
tilbudt reisedekning for unge folkevalgte som ønsker å delta på SV-konferanser, og tilbudt en mal for
økonomiarbeid i kommunestyrene.
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Lokallag
I 2015 var arbeidet opp mot lokallagene i hovedsak rettet inn mot valgkamp. Det ble særlig lagt
ressurser i arbeidet med lister til kommunevalget 2015. Dette er omtalt i kapittelet om valgkamp. I
gjennom valgkampen jobbet vi tett med å sikre valgkampaktivitet i flest mulig lokallag.
Fra september 2016 og gjennom 2016 har det blitt gjort et stort arbeid å utvikle organisatoriske
ressurser og skoleringstilbud for lokallagene. I 2016 har det blitt produsert ny lokallagshåndbok for
SV for første gang siden 2010. Vi har utviklet et eget skoleringstilbud for tillitsvalgte i lokallag basert
på lokallagshåndboka, som de ansatte tilbyr seg å holde for lokallag. Det har blitt opprettet en
ressursbank på SVs nettside med bruksanvisninger, håndbøker, grafiske maler, sakspapirmaler og
andre nyttige ressurser for lokallagene. Alle disse ressursene bidrar til å tydeliggjøre og avgrense
lokallagenes arbeid og ansvar. Fortsatt er det en utfordring å få spredd denne informasjonen til
lokallagslederne, slik at de får nyttiggjort seg av informasjonen.
I tillegg har vi bedret kommunikasjonen mellom partiet sentralt og lokallagene. Det har særlig vært
viktig å få ut informasjon så tidlig som mulig om blant annet kampanjeuker og andre initiativ fra
sentralt, holde lokallagsledere orientert om viktige saker og ikke minst har arbeidet med forankring
av arbeidsprogrammet blitt prioritert. Dette har blitt gjort i tett samarbeid med medlemsarbeidet for
å sikre at informasjonen vi sender ut er inkluderende og sammenhengende.

Fylkeslag
Arbeidet med å styrke fylkeslagene har blitt intensivert gjennom hele perioden.
Det ble arrangert fylkesleder- og sekretærsamling i april 2015, i tillegg til et eget spor for
fylkessekretærene på sommerfestivalen. Det ble arrangert fylkessamling for fylkesledere og
fylkesansatte i mars og september 2016. I september 2016 ble det gitt ut en fylkeslagshåndbok, som
særlig legger vekt på ledelsesansvaret til fylkesstyret og beskriver arbeidet med viktige oppgaver for
fylkeslaget som lokallagsoppfølging, folkevalgte, profil- og kommunikasjonsarbeid og valgkamp.
Samtidig har partikontoret lagt økt vekt på løpende oppdatering av fylkeslederne, blant annet ved
ukentlige mailer fra partisekretæren med oppdateringer og jevnlige telefonmøter med partiledelsen.
Det har vært særlig viktig å forankre valgkampplaner med fylkene i god tid og jobbe med fylkenes
arbeids- og organisasjonsplaner. Partikontoret har også et tettere samarbeid med fylkessekretærene.
I løpet av perioden har fem distriktssekretærstillinger gått fra lokal til sentral ansettelse. Per 31.12.16
er syv fylkesansatte sentralt ansatt. I tillegg har partisekretæren ukentlige telefonmøter med
distriktssekretærene.

Skolering
I 2015 var arbeidet med skolering konsentrert rundt valgkampen. Det ble laget et sentralt opplegg for
skolering til bruk i lokal- og fylkeslag. Skoleringsopplegget bestod av powerpointer og notater om SVs
hovedsaker samt hvordan gjennomføre godt mediearbeid og godt lokalt kampanjearbeid. Det ble
også laget et skoleringspakke om hvordan skrive gode lokalprogram i forkant av årsmøtene i 2015.
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De fleste fylkeslag arrangerte våren 2015 fylkesvise valgkampskoleringer, der partiet sentralt bidro
med innledere og programinnhold. Dette i stedet for en større nasjonal valgkampsamling.
SV arrangerte sommeren 2015 sin tredje sommerfestival. Sommerfestivalen ble SVs hittil største,
med til sammen 127 besøkende over fire dager. Sommerfestivalen ble avholdt på Haraldvangen i
Akershus, og fikk svært gode tilbakemeldinger fra deltakerne.
I 2016 har mer av skoleringsarbeidet vært rettet mot organisatorisk skolering, særlig første halvår i
2016. Som beskrevet over har det blitt utarbeidet både lokallagshåndbok og fylkeslagshåndbok, samt
et skoleringsopplegg for tillitsvalgte i lokallaga og diverse ressurser på ressursbanken.
Det har også blitt utarbeidet politiske og organisatoriske skoleringsopplegg i form av powerpointer. I
november 2016 ble konseptet “Inviter en foredragsholder” lansert, hvor lag kan invitere
foredragsholdere blant de ansatte og fra sentralstyret til å holde bestemte innledninger. I første
omgang er det laget skoleringsopplegg på følgende tema: fordeling, skole, miljø, tillitsvalgtskolering
for lokallag og medlemsarbeid.
Det er positivt at vi har fått etablert et slikt system, og at skolering om de viktigste sakene i
valgkampen er på plass allerede høsten 2016, men det gjenstår fortsatt en stor jobb med å få dette
kjent og brukt i organisasjonen.
Det er i tillegg blitt utarbeidet tilpasset skoleringsmateriell til kampanjeukene, hvor sentralt ansatte
har reist ut og holdt skoleringskvelder for lokallag.
Halvorsenprogrammet ble igangsatt i februar 2013 og samlet 19 deltakere fra hele landet. Formålet
med programmet var å bygge framtidige ledere på lokalt og regionalt plan i SV. Programmet skulle
bidra til å løfte fram flere kvinner og personer med minoritetsbakgrunn. Første runde av programmet
strakk seg over sju helgesamlinger med hjemmeoppgaver mellom de ulike samlingene.
Kommunikasjon med vekt på debattrening, kampanjearbeid og politisk strategi var de tre sentrale
temaene på programmet. Programmet ble avsluttet i juni 2015.
Halvorsenprogrammet 2016-2017 ble igangsatt i januar 2016. I styringsnotatet slås det fast at
programmet skal fokusere på følgende tre hovedområder: Politisk og organisatorisk strategi, politisk
kommunikasjon og lokal politikkutvikling. I 2016 har 20 deltakere deltatt på 5 helgesamlinger med
hjemmeoppgaver mellom de ulike samlingene. Programmet videreføres med en samling i 2017.

Digitale SV
I mai 2015 lanserte vi SVs nye internkommunikasjonsplattform, SVint. Alle kumulerte kandidater fikk
tilgang til et eget kandidatnettverk hvor det ble lagt ut skoleringsmateriell på hovedsakene, faktaark
om saker som dukket opp i valgkampen, forslag til utspill og leserinnlegg og løpende oppdateringer
om aktiviteter i valgkampen. I tillegg hadde kandidatene mulighet til å legge ut egne innlegg.
Nettverket var brukervennlig og enkelt, men ble ikke brukt i så stor utstrekning som ønsket.
Nettsiden www.sv.no ble redesignet og fikk flere strukturelle endringer tidlig i 2016.
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I forbindelse med arbeidsprogramprosessen ble debattforumet MittSV opprettet. Her fikk alle SVs
medlemmer mulighet til å delta i debatter om arbeidsprogrammet og fremme forslag til
arbeidsprogramkomiteen. Forumet har lagt grunnlag for bredere bruk og redusering av avstanden
mellom medlemmer og sentrale tillitsvalgte, og vil bli videreført som plattform for diskusjon i 2017.
Vestfold SV gjennomførte prøveprosjekt med digital nominasjon til førsteplassen på stortingslisten i
2016. Prøveprosjektet ble gjennomført i tett samarbeid med partikontoret. Nominasjonsprosessen
førte til høyere direkte deltakelse og medlemsvekst i Vestfold.

Arbeidsprogramprosessen
Landsstyret satte ned en forberedende arbeidsprogramkomité i januar 2016. Komiteen fikk i mandat
å utarbeide et forslag til arbeidsprogram for 2017-2021.
Denne forberedende arbeidsprogramkomiteen har bestått av følgende medlemmer:
Snorre Valen, Sør-Trøndelag (leder)
Sheida Sangtarash, Akershus
Aksel Hagen, Oppland
Astrid Tove Olsen, Nordland
Eirik Faret Sakariassen, Rogaland
Ingrid Marie Kielland, Troms
Per Botolf Maurseth, Oslo
Sunniva Holmås Eidsvoll, Oslo
Sara Bell, Hordaland (sykmeldt fra tidlig i perioden, og har derfor ikke deltatt på mange av møtene)
Nicholas Wilkinson (SU)
Møter i komiteen
Den forberedende programkomiteen har hatt 9 fysiske møter i 2016: 15. februar, 11.-12. mars, 22.23. april, 27.-29. mai, 17.-18. juni, 30.september-01. oktober, 5.-6. november, 25.-26. november, og
11. desember.
Alle møtene har vært avholdt på partikontoret.
Aktivitet og innspillsrunder
I tillegg til å sette ned arbeidsprogramkomiteen, satte landsstyret ned ulike arbeidsgrupper med
ansvar for å utarbeide forslag til politikk på ulike saksfelt. Det har blitt jobbet mye med å ha en åpen
og inkluderende prosess, blant annet ved å bruke diskusjonsforumet på Mitt SV for medlemmer, og å
ha Gi SV beskjed-møte for over 80 organisasjoner.
Frist for generelle innspill var 15. mai. Førsteutkastet ble lansert 21. juni. Frist for innspill til
førsteutkastet var 15. september. 5. desember ble arbeidsprogramutkastet overlevert til landsstyret.
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Valgkamp
Valgkampen 2015
Forberedelsene til valgkampen i 2015 ble preget av arbeidet med å sikre flest mulig SV-lister.
Listetallet har direkte innvirkning på hvor mange stemmer SV er med å kjempe om, og ble derfor
tillagt stor vekt i forberedelsesfasen. Vi stilte totalt 272 lister, og ble valgt inn i 238 kommuner.
Oversikt over antallet lister SV har stilt 1999-2015

Målet for valget i 2015 var å sikre «forsiktig framgang» for SV. Resultatet fra kommunevalget viste at
vi, med knappest mulig margin, nådde det målet og endte med en oppslutning på 4,1 prosent. I
fylkestingsvalget gikk SV tilbake, og fikk en oppslutning på 4 prosent.
Målet om «forsiktig fremgang» var basert på en ærlig vurdering av SVs utgangspunkt etter det svake
stortingsvalget i 2013. Strategien for å nå målet var å mobilisere SVs kjernevelgere med et
gjenkjennelig budskap.
SVs politiske budskap skulle konsentreres om fire tydelige SV-saker: heldagsskolen, ren byluft,
eldreomsorg og flyktninger. Av disse fire sakene ble flyktningsaken den klart dominerende i
valgkampen som helhet.
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Valgresultat ved lokalvalget 2015

Finnmark
Troms
Nordland
Nord-Trøndelag
Sør-Trøndelag
Møre og Romsdal
Sogn og Fjordane
Hordaland
Rogaland
Vest-Agder
Aust-Agder
Telemark
Vestfold
Buskerud
Akershus
Oslo
Oppland
Hedmark
Østfold

Fylkestingsvalget
6,5
6
5,4
5,3
5,2
2,7
3,4
5
3,8
2,5
2,9
3,6
3,1
2,8
3,4
5,4
3,1
4
2,6

Kommunevalget
8
5,9
5,5
4,9
5,1
2,6
4,2
5,5
3
2,5
2,5
3,9
2,9
3
3,6
5,4
3,2
4
2,4

Direkte velgerkontakt
For å mobilisere SVs kjernevelgere ble det brukt betydelig tid og ressurser på å planlegge og
gjennomføre en omfattende kampanje for å nå direkte ut til potensielle SV-velgere. Basert på
analyser gjort gjennom datasystemet Mosaic, kartla vi velgergrupper der SV hadde særlig potensiale.
Gjennom valgkampen ble annonsering i sosiale medier rettet direkte mot disse gruppene. I Oslo, og
delvis i Trondheim og Stavanger, ringte SV direkte til velgere bosatt i områder der velgeranalyser tilsa
at SV hadde høy oppslutning. Cirka 15 000 velgere ble kontaktet av SV over telefon i Oslo. Ringen ble
organisert av SV-sentralt i en egen ringesentral der et team med ca 50 aktivister bidrog de siste to
ukene i valgkampen.
I tillegg til å ringe velgere basert på data- og velgeranalyser fra eksterne leverandører, ble det som
ved stortingsvalget i 2013, gitt ut flere nummer av avisen Del Godene med mål om å rekruttere
abonnenter vi kunne kontakte i løpet av valgkampen. Ca 1000 nye abonnenter ble rekruttert i forkant
av og gjennom valgkampen.
For å mobilisere flere aktivister lanserte SV åren 2015 konseptet «SV-aktivist,» der SV-medlemmer og
sympatisører kunne registrere seg for å motta informasjon for SV og bidra til SVs valgkamp. Om lag
300 SV-ere meldte seg som SV-aktivister. Aktivistene fikk tilsendt sporadisk informasjon i løpet av
valgkampen, blant annet om TV-debatter der sentrale SV-ere skulle delta og oppfordringer om å
bidra til å støtte SV i diskusjoner på sosiale medier i forbindelse med disse.
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Annet valgkamparbeid
Som tidligere valgkamper ble alle lokallag tilbudt billig standmateriell mot at de sto på stand de 4
siste lørdagene før valget, den såkalte 12 til 2-kampanjen. I år meldte 234 lokallag seg på kampanjen,
en liten økning fra 220 lag i forrige valgkamp. I tillegg fikk lokallag tilgang til å bestille materiell fra SVs
nettbutikk. Av økonomiske grunner er tilbudet i nettbutikken relativt begrenset, og man bør vurdere
å lage maler til andre produkter, slik at lokallag som ønsker kan trykke opp eget materiell utover det
som er i nettbutikken.
Det ble gjennomført en rekke lokallagsbesøk av stortingsrepresentantene og sentralstyremedlemmer
gjennom valgkampen. Storbyene ble særlig prioritert, i tillegg til at representantene prioriterte sine
egne hjemfylker. Reisene ble organisert i samarbeid mellom partikontoret og konsulentene på
Stortinget.
Sosiale medier
Arbeidet med sosiale medier ble opprioritert både i forkant av og gjennom valgkampen. Målrettet
annonsering og planmessig spredning av vårt politiske budskap gjorde det mulig å treffe SVs
potensielle velgere i høyere grad enn tidligere valgkamper. SV fikk flere følgere og større rekkevidde
særlig på Facebook i forkant av og gjennom valgkampen.
Valgkampen 2017
I 2016 har vi brukt mye tid på å planlegge valgkampen i 2017. Det politiske og organisatoriske
strategiarbeidet har fortløpende vært forankret i sentralstyret og landsstyret. Strategien har også
blitt presentert på nominasjonsmøtene gjennom høsten. På landsstyremøtet i november ble partiets
valgkampstrategi vedtatt, som skal ligge til grunn for sentralt og fylkenes valgkampplaner.
Strategien slår fast at SV skal være fordelingspartiet i norsk politikk og at stortingsvalget i 2017 blir et
solidaritetsvalg.
I 2016 ble det lagt stor vekt på skolering av medlemmer fram mot valgkampen, etter ønske fra
organisasjonen. Det ble lagt opp til skolering om forskjeller i forbindelse med kampanjen ForskjellsNorge i september 2016, klima og miljø i forbindelse med klimakampanjen januar 2017, og flere
lokallag har fått skolering via webinarer og nettmøter.
Gjennom 2016 har det blitt gjort ulike velgerundersøkelser. Først og fremst har vi hatt fokusgrupper
med SV-ere og SV-sympatisører. Vi har også gjennomført en større spørreundersøkelse. Disse
undersøkelsene har bidratt til å legge grunnlaget for deler av vår politiske strategi.
Kampanjer
1.-7. juni 2015 gjennomførte SV en nasjonal vårkampanje for å forberede organisasjonen til
valgkampen. Kampanjen vektla to satsinger: Verving av abonnenter til Del Godene og forberedelse av
materiell til valgkampen (inkludert sosiale medier.) I forbindelse med kampanjen ble det satt av
ressurser sentralt til å hjelpe lokallagene med å utforme lokalt valgmateriell og lage innhold til sosiale
medier til bruk i valgkampen. En rekke lokallag kastet seg på kampanjen, men kampanjen spredde
seg ikke til hele organisasjonen. Vårkampanjen i 2015 illustrerte som tidligere kampanjer at SV de
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siste årene har blitt bedre til å gjennomføre fokuserte og tidsavgrensede kampanjer, men at vi
fremdeles har en lang vei å gå før hele partiorganisasjonen deltar i nasjonale politiske kampanjer.
I september 2016 ble det gjennomført en kampanje med tema forskjells-Norge. I forbindelse med
denne kampanjen ble det lansert en rapport om forskjeller i Norge, samt animasjonsfilm og bilder i
sosiale medier. I forbindelse med kampanjen fikk vi også mange oppslag i media, både i nasjonale
aviser og lokalaviser. Alle lokallag som ønsket fikk i forkant av kampanjen tilsendt gratis løpesedler,
noe som førte til at mange lag var ute på aktiviteter - godt over halvparten av lagene som fikk tilsendt
materiell var ute på stand eller delte bilder og videoer i sosiale medier. En utfordring med denne
kampanjen var tidspunktet, da mange fylkeslag var svært opptatt med nominasjonsprosess, og derfor
ikke hadde anledning til å være med i like stor grad som ønsket. En annen utfordring var fokus på
verving, der vi ikke var like offensive på å verve nye medlemmer som ved tidligere kampanjer.
I november 2016 vedtok landsstyret at vi skulle ha to nye kampanjer i 2017. Den ene hadde tema
klima og miljø. Den andre skal ha tema forskjells-Norge.

Utvalg
Vi har i perioden hatt følgende utvalg: Internasjonalt utvalg, kvinnepolitisk utvalg, miljøpolitisk
utvalg, EØS-utvalg, etnisk likestillingsutvalg og faglig utvalg. I tillegg har vi et LHBT-nettverk og et
kulturpolitisk nettverk.
Utvalgene har gjennomført flere arrangementer, både fysisk og som webinarer. De har også bidratt
med forslag til arbeidsprogrammet. Nytt av 2016 er oppstarten av politiske nettverk hvor
medlemmer kan melde seg inn og holde seg oppdatert på utvalgenes fagfelt. Nettverkene
administreres av partikontoret, men utvalgene har ansvar for utsendelse av nyhetsbrev og å
arrangere møter.
Kvinnepolitisk utvalg arrangerte Kvinnekonferansen i januar 2016, og vedtok en uttalelse om
kvinnelige toppkandidater til stortingsvalget 2017.

Sosialistisk Ungdom
SU har gjennom 2015 og 2016 vært representert i partiets prosesser, som arbeidsprogramkomiteen.
SU og SV har særlig samarbeidet om medlemsrekruttering og folkevalgtoppfølging. SU hadde en
viktig rolle i arbeidet med listestilling før valget i 2015, og i etterkant har SU og SV samarbeidet om
oppfølgingen av unge folkevalgte. Som en del av medlemsoppfølgingen har vi sendt brev til SUs
medlemmer som er i ferd med å bli for gammel for SU med oppfordring om å melde seg inn i SV. SV
har støttet SU økonomisk og bidratt med innledninger og taler på sommerleir og landsmøtet.

Organisasjonsfondet
Fondets midler utgjorde for budsjettårene 2015 og 2016 kr. 400 000. I 2015 ble det til sammen brukt
kr 216 982. I 2016 ble det brukt kr 178 249. Dette er en økning fra tidligere år som kan tyde på
økende aktivitet, i kombinasjon med at stadig flere i organisasjonen kjenner til fondet. Det er på den
andre siden svært ulikt fordelt mellom fylkene hvem som søker fra fondet.
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Arendalsuka
SV var tilstede under hele Arendalsuka 2015, i 2016. I 2015 deltok vi på til sammen 39 ulike
arrangementer og debatter, og vi arrangerte SV-pub i forbindelse med partilederdebatten som
tidligere år. I 2016 deltok vi på 42 arrangementer og arrangerte live-pod cast med Lahlum og
Lysbakken. Lokal- og fylkeslaget hadde bemannet stand i politisk gate hele uka begge årene.

Demokratisamarbeidsprosjektet med FMLN i El Salvador
I mars deltok to representanter fra FMLN på SVs landsmøte. Alejandro Perez, Anija Markovin
Wormsen, Anne Kari Iversen, Torleif Hamre, Eirik Faret Sakariassen fra SV var valgobservatører i El
Salvador under deres lokalvalg i april. I september tok SV i mot fire fra FMLN som var
valgobservatører under kommunevalget.
SV har deltatt med en delegasjon på tre på FMLNs første kongress, som fant sted i San Salvador 6.-8.
november. SVs delegasjon besto av Torleif Hamre, Thomas Johansen og partisekretær Kari Elisabeth
Kaski. I desember reiste to representanter fra SVs miljøpolitiske utvalg til El Salvador og møtte
representanter fra miljøutvalget i FMLN.
Mot slutten av 2015 ble det avklart at prosjektsamarbeidet med FMLN ikke vil videreføres i 2016. Det
skyldes tre faktorer, lite tid til forberedelser, ulike oppfatninger om hvordan prosjektet bør
videreføres og at budsjettene til NORAD ble betydelig redusert. Samarbeidet med FMLN går således
inn i en ny fase.

Organisatorisk utvikling
Medlemmer
Medlemsutvikling fra 2014-2016

Antall medlemmer
Antall medlemmer betalt inneværende år
Antall medlemmer betalt forrige år
Nye medlemmer
Utmeldt grunnet manglende betaling
Aktive utmeldelser
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8887
7072
1815
744
949
314
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31.12.15
9151
8394
757
1429
765
358

31.12.16
9855
8821
1034
1208
130
347
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Endring i medlemstall fordelt på fylke
Fylke
Østfold
Akershus
Oslo
Hedmark
Oppland
Buskerud
Vestfold
Telemark
Aust-Agder
Vest-Agder
Rogaland
Hordaland
Sogn og Fjordane
Møre og Romsdal
Sør-Trøndelag
Nord-Trøndelag
Nordland
Troms
Finnmark
Sentralt
SUM
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31.12.14
268
766
1876
347
301
303
303
327
153
245
538
762
261
316
610
305
543
419
230
14
8887

31.12.15
267
783
1760
361
297
314
299
352
147
258
555
835
285
356
629
306
618
444
275
10
9151

31.12.16
287
808
1950
377
308
333
346
363
154
270
583
926
293
425
678
344
661
452
286
11
9855
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Endring 20142016
19
42
74
30
7
30
43
36
1
25
45
164
32
109
68
39
118
33
56
-3
968

Prosentvis
endring
7,1
5,5
3,9
8,6
2,3
9,9
14,2
11,0
0,7
10,2
8,4
21,5
12,3
34,5
11,1
12,8
21,7
7,9
24,3
-21,4
10,9
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Lokallag
Pr. 31.12.16 hadde SV 308 lokallag. Dette er en nedgang fra 330 lokallag i 2014, men hovedsaken til
denne nedgangen er trolig en mer presis oversikt over hvilke lokallag som faktisk har aktivitet, etter
mye tett oppfølging av lokallaga i forbindelse med listearbeidet våren 2015.
Tabellen under viser endringer i perioden fordelt på fylker.
Fylke
Akershus
Aust-Agder
Buskerud
Finnmark
Hedmark
Hordaland
Møre og Romsdal
Nord-Trøndelag
Nordland
Oppland
Oslo
Østfold
Rogaland
Sogn og Fjordane
Sør-Trøndelag
Telemark
Troms
Vest-Agder
Vestfold

Sosialistisk Venstreparti
Hagegata 22, 0653 Oslo

Antall lokallag
31.12.14
22
8
15
14
20
23
22
18
32
18
16
10
19
19
21
14
17
9
13

Antall lokallag
31.12.15
22
7
14
14
19
21
18
17
32
15
16
11
16
20
17
14
17
8
10
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Antall lokallag
31.12.16
22
7
14
14
19
21
19
17
32
15
16
11
16
20
17
14
17
7
10
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Ansatte i perioden
Fast ansatte og valgte
Navn
Eirik Randsborg Lie
Hilde Longva
Marthe Høyer
Nora Fjelddalen
Olav Magnus Linge
Trine Østereng
Silje Schei Tveitdal
Kari Elisabeth Kaski
Sunniva Straand Rørvik
Yngvil Longva

Stilling
Organisasjons- og ITrådgiver
Økonomisjef
Organisasjonsrådgiver
Daglig leder
Valgkampsekretær
Valgkampmedarbeider
Partisekretær
Partisekretær
Organisasjonsrådgiver
Medlemssekretær

Nils-Erik Flatø
Kristian Fjellanger

Administrasjonssekretær
Valgkampleder

2015
Hele året

2016
Hele året

Hele året
Hele året
Hele året
Hele året
Sluttet 31.08.15
Sluttet 15.03.15
Startet 15.03.15
Startet 21.09.15
Fast ansatt fra
01.01.15

Hele året
Hele året
Hele året
Sluttet 15.11.16

Hele året
Hele året
Ny stilling fra 01.03.16
Startet 05.09.16
Startet 06.12.16

Fylkesansatte (sentral ansettelse)
2016
Hele året

Navn
Endre Flatmo

Stilling
Sekretær for Hedmark og Buskerud

2015
Hele året

Terje Håkstad

Sekretær for Ja til Nord-Norge

Startet 16.01.15
Sluttet 31.12.15

Pål Julius Skogholt

Rådgiver for Ja til Nord-Norge

Startet 06.01.16

Nisrin El Morabit

Sekretær for Sør-Trøndelag og
Trondheim
Sekretær for Sør-Trøndelag og
Trondheim
Sekretær for Telemark og Vestfold

Sluttet 31.09.16

Frode Nystuen
Marit Nagel
Rønningen
Lene Lie
Morten HeszleinLossius

Startet 25.10.16
Sentralt ansatt fra
01.04.16
Sentralt ansatt fra
01.04.16
Startet 01.08.16

Sekretær for Agder
Sekretær for Hordaland, Sogn og
Fjordane og Møre og Romsdal

Midlertidige stillinger og vikarer
Navn
Diego Marin Rios
Thomas Johansen
Aleksander Eilertsen
Kristoffer Kinden
Yngvil Longva

Sosialistisk Venstreparti
Hagegata 22, 0653 Oslo

Stilling
El Salvador-prosjekt
El Salvador-prosjekt
Valgkampmedarbeider
Rådgiver sosiale medier
Prosjektmedarbeider
arbeidsprogrammet

2015
Sluttet 31.12.15
Sluttet 31.12.15
Sluttet 15.10.15
Sluttet 01.10.15

2016

Ny stilling fra
01.03.16
sv.no
post@sv.no
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Henriett Røed
Martin Uleberg

Kampanjeansvarlig
Konferansesekretær

Startet 15.08.16
Startet 01.03.16
Sluttet 01.10.16

Korte engasjement
Følgende har vært korttidsengasjert i forbindelse med valgkampen i 2015 og andre korte prosjekter:
Eskild Berge, Tine Knutsen, Andrea Sjøvoll, Henriett Røed. I tillegg ble Rannveig Kjelsnes ansatt som
valgkampsekretær for Hedmark og Liv Kristin Lyngstad som valgkampsekretær for Oppland, med
sentral ansettelse.

Kjønnsfordeling, lønnsforhold og rekruttering blant de ansatte
I perioden har det vært ansatt totalt 30 personer: 17 fast ansatte og 7 midlertidig ansatte/vikariater
og 6 i engasjement. Av de 17 fast ansatte, er 8 kvinner og 9 menn. Av de midlertidig ansatte er 2
kvinner og 5 menn. I tillegg har det vært to frikjøpte tillitsvalgte ved partikontoret i perioden, begge
kvinner.
På SVs partikontor følges landsoverenskomsten mellom Handel og Kontor (HK) og
Arbeiderbevegelsens Arbeidsgiverforening (AAF). Alle ansatte blir plassert i en lønnsplan med
ansiennitetsstige. Vi har 4 stillingskategorier: sekretær, rådgivere, distriktssekretærer og ledere.
Partisekretær er valgt og er ikke med i oversikten nedenfor. Antallsoversikten og lønnsoversikten
under er beregnet ut i fra de som var fast og midlertidig ansatt pr 31.12.16:
Kvinner

Menn

Antall
Konsulenter
Rådgivere
Distriktssekretærer
Ledere
Totalt

Prosent
1
3
2
2
8

33 %
60 %
33 %
100 %
50 %

Totalt

Antall

Prosent
2
2
4
0
8

Antall
66 %
40 %
66 %
0%
50 %

3
5
6
2
16

Konsulenter tjener i gjennomsnitt 80 % av lønnen som rådgivere har. Da er overtid ikke medregnet.
Kvinnelige og mannlige ansatte har lik lønn for likt arbeid. Partikontoret har arbeidstidsordninger og
avtaler som er forenlige med å være småbarnsforeldre. Alle ansatte har gode muligheter for og blir
oppfordret til å ta etterutdanning. Det har blitt utarbeidet ny HMS-håndbok og framforhandlet nye
lokale avtaler i perioden.
Fem distriktsekretærstillinger har gått fra lokal til sentral ansettelse i perioden. Det er rekruttert fire
nye distriktssekretærer i perioden. Det er rekruttert en rådgiver og en sekretær i fast stilling i 2015,
og en rådgiver og en sekretær i 2016. Pr 31.12.16 hadde partikontoret ingen fast ansatte med etnisk
minoritetsbakgrunn. I perioden har 1 person vært på partikontoret på arbeidsmarkedstiltak. Vi hadde
et sykefravær på 2,78 % i 2015 og 2,89 % i 2016.

Sosialistisk Venstreparti
Hagegata 22, 0653 Oslo

sv.no
post@sv.no

24

