
Arbeids- og organisasjonsplan 2019 – 2020  

Arbeids- og organisasjonsplanen er en langsiktig strategi som slår fast de overordnede 
politiske og organisatoriske målene for lokallaget. Det skal også være en operativ plan, 
med viktige milepæler.   
Årsmøtet vedtar og reviderer arbeids- og organisasjonsplanen årlig. Gjennom 
årsberetningen gjennomføres årlig evaluering. Planen gjelder for hele lokallaget og er 
gjensidig forpliktende mellom styret, folkevalgte og andre organer.  

Hovedmål i perioden:  
• Alle medlemmer føler seg inkludert.  
• Øke antall aktive medlemmer.  
• Øke antall representanter i bystyregruppen.  
• Gjennomføre valgkamp 2019 med høy grad av aktivitet i hele kommunen.  
• Gjennomføre valgkamp 2019 med godt skolerte medlemmer, som er trygge på 

politikken Bergen SV går til valg på.  
• Ha en god og inkluderende prosess med valgprogram og nominasjonsprosess fram 

mot årsmøtet i 2021.  
• Ha over 1000 medlemmer innen inngangen til 2020.  
• Utvikle organisasjonsstrukturen i lokallaget videre.  

Politisk strategi   

Hovedmål  
Vår visjon er et samfunn uten klasseskiller og et Bergen fritt for alle former for 
diskriminering, rasisme og homofobi. En trygg by og et bredt offentlig velferdstilbud av 
høy kvalitet styrker kvinner, unge, eldre og minoriteters deltaking.  
• Ha en god og inkluderende prosess med valgprogram fram mot valget 2019.  
• Øke antall representanter i bystyregruppen til Bergen SV  

Etter kommunevalget i 2015 valgte Arbeiderpartiet å samarbeide med KrF og Venstre. 
Derfor har Bergen i snart fire år vært styrt av et sentrumsbyråd. Det sittende byrådet 
har ikke tatt reelle grep for å skape et mer rettferdig og grønnere Bergen. SV vil ved 
kommunevalget i 2019 jobbe for å sikre en ny kurs for Bergen, med en tydelig politikk 
for de mange, ikke for de få. 

SV vil dersom valgresultatet tilsier det gå i forhandlinger med partier som deler vårt mål 
om en tydelig rød og grønn kurs for Bergen. SVs mål vil være å delta i dannelsen av et 
nytt byråd i Bergen. Gjennomslag for SVs politiske hovedkrav, samt gjennomslag i den 
politiske avtalen for øvrig, vil avgjøre om SV vil inngå i et slikt samarbeid. 

Årsmøtet til Bergen SV vil på bakgrunn av politiske prioriteringer og valgprogrammet for 
2019-2023 med dette be lokallagsstyret utarbeide forslag til inntil fire politiske 
hovedkrav for den neste valgperioden, som skal legges frem for diskusjon og vedtak på 
et medlemsmøte i mai 2019. 



Forhandlingsprosedyre 
Bergen SV vil ved kommunevalget i 2019 jobbe for å skape et nytt rødt og grønt flertall, 
med en tydelig politikk for de mange, ikke for de få. Medlemsdemokratiet i form av 
årsmøtet vedtar valgprogrammet og velger styret, og nominasjonsmøtet velger 
kandidatene til kommunevalget. Dersom SV etter valget kommer i en posisjon til å 
forhandle om byrådsmakt skal eventuelle samtaler eller forhandlinger gjennomføres på 
følgende måte: 

1.       Den nominerte førstekandidaten avgjør om man skal sondere og/eller forhandle, 
etter å ha konsultert med lokallagslederen. 

2.       Dagen etter valget skal det innkalles til et felles drøftingsmøte for styret og de 
kumulerte kandidatene, dersom SV er i en posisjon for å sondere/forhandle. 

3.       Forhandlingsutvalget består av den nye gruppelederen, den nye 
gruppenestlederen og lokallagsleder. I en situasjon hvor førstekandidaten ikke blir ny 
gruppeleder eller ny gruppenestleder, skal denne personen likevel fortsette som en del 
av forhandlingsutvalget, på bekostning av gruppenestlederen. 

4.       Forhandlingsutvalgets mandat: Målet for forhandlingene vil være å oppnå størst 
mulig gjennomslag for Bergen SVs politikk. Dersom forhandlingsutvalget ikke oppnår 
vesentlige gjennomslag, står det fritt til å avbryte forhandlingene. 

5.       Styret velger en referansegruppe, som forhandlingsutvalget skal ha løpende dialog 
med. Referansegruppen skal komme med råd og innspill på sine fagområder under 
forhandlingene. 

6.       Når et forhandlingsresultat er klart skal styret og bystyregruppen i et felles møte 
vedta om man skal inngå samarbeid eller ikke. (Styret betyr i denne sammenhengen 
arbeidsutvalget og de faste styrerepresentantene, gruppen betyr de nyvalgte, faste 
bystyrerepresentantene). For å inngå et forpliktende samarbeid må det både være 
flertall for det i det felles møtet, og i styret og i bystyregruppen hver for seg. Etter at et 
eventuelt forhandlingsresultat er klart skal det presenteres på et medlemsmøte. 

Organisatorisk strategi  

Bergen SV har 901 medlemmer, dette er et formidabelt medlemstall, som har økt kraftig 
også i 2018. Vi har en kjerne av medlemmer som gjør veldig mange oppgaver for partiet. 
Lokallaget har som mål å utvide antall medlemmer som deltar i lagets aktivitet, både i 
lagets medlemsmøter og i utvalg.  

Status:  
• 901 medlemmer  
• Bergen SV er et lokallag, med Høyden SV som studentlag, underlagt Bergen SV.  
• Vi har 7 representanter i bystyret, hvorav 1 heltidsfolkevalgt. 
• Bergen SV er også representert i en rekke verv og utvalg i kommunen.  

Bergen SV har i de siste årene hatt et sterkt økende medlemstall, vi har økt antall 
medlemmer i bystyregruppen, vi utvikler nye former for aktivitet som SV-Café o.l. 
Bergen SV er godt representert i partiets interne strukturer, synlige i media, og den store 
aktivistbasen vår står ofte på stand.  



Bergen SV kan med fordel følge nye medlemmer tettere etter innmelding slik at disse 
blir en ressurs og opplever at de finner sin plass og stemme i lokallaget. Lokallaget er 
avhengig av medlemmenes deltakelse og utvikling av lokallagets aktiviteter og byens 
lokalpolitikk. Bergen SV har forbedringspotensial når det gjelder synlighet i 
lokalmiljøene samt på å utvikle nok SV-alternativer fra Bergen til partiets politikk på 
nasjonalt-, fylkes- eller bynivå. For å følge dette opp over tid er det viktig med 
langsiktig planlegging av medlemsaktiviteter.   

Organisatoriske mål  
• Ha medlemmer som føler seg inkludert i Bergen SV.  
• Ha en god og inkluderende prosess hvor politikkutvikling i alle relevante nivåer i 

organisasjonen bærer preg av Bergen SVs stemme.  
• Utvide antall medlemmer som deltar i lagets aktivitet.  
• Fortsette økningen i medlemsmassen.  

Medlemmer og rekruttering  
Situasjonen i dag  
Det har vært en formidabel medlemsvekst i Bergen SV det siste året. Nye medlemmer 
må i større grad bli ønsket velkommen og raskt bli invitert med på arrangement der det 
er mulig å lære mer om SV sin politikk eller drive med politisk arbeid.  

Mål  
• Ha over 1000 medlemmer innen inngangen til 2021.  
• Ha medlemmer som føler seg inkludert i Bergen SV.  

Tiltak  
• Ringe alle nye medlemmer innen 1 måned etter at de har meldt seg inn.  
• Følge opp nye medlemmer som kommer på møter i en fadderordning.  

Folkevalgte  
Situasjonen i dag  
Bergen SV har 7 medlemmer i bystyret, 1 av dem er fulltidspolitiker. I tillegg er det en 
rekke verv i diverse kommunale utvalg og råd.  
Mål  
• Styrke kontakten mellom medlemmer og bystyregruppen  
• Økt oppslutning ved valget i 2019 (se valg 2019).  

Tiltak  
• Skape flere kontaktpunkt mellom medlemmer og bystyregruppen.   
• Styret og bystyregruppen skal i fellesskap forsøke å finne flere arenaer hvor 

medlemmer får innblikk i og kan være en del av bystyregruppens arbeid.  
• «Blikk fra bystyret» Bystyregruppen orienterer om sitt arbeid i nyhetsbrevet.  
• Innlegg o.l. fra bystyregruppen legges ut på Bergen SV sin nettside.  

Bydelslag  
Situasjonen i dag  
I dag består Bergen SV av et lokallag, et studentlag, et bydelslag og bystyregruppen. 
Medlemmene i Bergen SV bor først og fremst i bydelene Bergenhus og Årstad. Her bor 
også størsteparten av SV sine tillitsvalgte og folkevalgte. For å bli et parti for flere 
trenger vi å breie oss utover og i større grad nå medlemmer som bor i andre bydeler. Vi 
har i 2018 opprettet bydelslag i Åsane, og arrangert aktivitet i Laksevåg. Dette er en 
modell lokallaget skal videreutvikle.  



Mål  
• Bli flere medlemmer i bydeler der vi står svakt i dag.   
• Prioriterte områder i denne perioden er Åsane, Arna og Laksevåg.  

Tiltak  
Å fortsette prøveprosjekt med bydelsutvalg for å se om dette styrker SV sin posisjon i 
bydelene. Både med tanke på medlemsvekst og økt aktivitet.  
• Bergen SV vil i perioden prøve ut bydelsutvalg i Åsane, Arna og på Laksevåg.  
• Et bydelsutvalg vil være en gruppe medlemmer som foreslås av- og rapporterer til 

styret i Bergen SV.  
• Styret skal legge en plan for hvordan SVs representanter i de nye bydelslagene 

skal velges, og hvilket politisk grunnlag de skal ha. 

Mulige oppgaver til et bydelslag:  
• Kontakte bystyregruppen for å få innsikt i bystyrepolitikk som omhandler 

bydelene.  
• Arrangere aktivitet i anledning SV sine kampanjeuker.  
• Skrive innlegg eller ha utspill i lokalmedia om aktuelle saker.  
• Arrangere medlemsmøter eller andre arrangement etter eget ønske/behov.  
• Leserbrev i lokalmedia  
• Postkasseaksjoner  
• Stand eller morgenaksjon.   

Skolering  
Situasjonen i dag  
Bergen SV har ressurser til å gjennomføre mer skolering til medlemmer, tillitsvalgte og 
folkevalgte. Dette vil være særs viktig i valgkampssammenheng.  

Mål  
• Bergen SV skal ha trygge tillitsvalgte og medlemmer som kjenner SVs politikk 

godt.  

Tiltak        
• Det skal gjennomføres styreskolering to ganger i året for styret i Bergen SV.  
• Arrangere valgkampskolering i forbindelse med valgkampen 2019.  
• Arrangere medlemsmøter hvor vi utvikler SVs politikk i de emnene 

medlemsmassen ønsker.  
• Arrangere kurs til medlemmer, tillitsvalgte og folkevalgte etter ønske og behov.   

Medlemsaktivitet  
Situasjonen i dag  
Bergen SV har noen faste aktiviteter for medlemmer i løpet av året. Dette er aktiviteter 
som skal gi gode sosiale samlingssteder. Lokallaget har også lavterskeltilbud i form av SV-
café. Videre aktivitet skjer i form av skoleringsmøter, programverksteder og 
standsaktivitet, spesielt i forbindelse med SVs sentrale kampanjeuker. Videre deltar 
Bergen SV i mye av aktivismen som skjer i Bergen, selv om disse ikke alltid har plass til å 
markere politiske partiers farger.  

Kampanjeuker  
Mål:  
• Mobilisere til aktivitet under SV sine nasjonale kampanjeuker  



◦ I forkant av kampanjeuken arrangere skoleringsmøte om tema.  
◦ Ha minst en aktivitet i hver bydel i løpet av hver kampanjeuke.  

1. Mai-lunsj       
Dette er det største arrangementet til Bergen SV i løpet av året. Arrangementet er en 
sterk tradisjon i lokallaget. Vi skal ha som mål å ha 200 deltakere på 1. Mai-lunsjen.  
Pride, 8. mars og Verdens miljødag 5. Juni  
Bergen SV er og skal være en del av Bergen Pride, 8. mars initiativet og 8. mars toget, vi 
skal arrangere minst ett møte i forbindelse med Kvinnefestivalen og aktivitet i 
forbindelse med 5. Juni - Verdens miljødag.  

SV-kafe  
Bergen SV arrangerer tidvise caféer, enten på SV-kontoret eller i egnet lokale i Bergen 
sentrum. Det skal inviteres en SV-stortingsrepresentant til hver kafe for å presentere alle 
stortingsrepresentantene for medlemmer i Bergen SV.  

Dugnad  
Bergen SV skal arrangere dugnader der medlemmer kan delta.  

Politikkutvikling  
Situasjonen i dag  
Flere av Bergen SVs medlemmer har verv i sentrale ledd i partiet, men vi utformer ikke 
nok SV-alternativer fra lokallaget til partiets politikk på nasjonalt-, fylkes- eller bynivå. 
Lokallaget er i en posisjon der det vil være enkelt å i større grad påvirke SV sin politikk.  
I 2019 arrangerer SV landsmøte, to av de sentrale sakene på dette landsmøtet blir 
prinsipprogram og kommunalpolitisk plattform.   

 Mål  
• Som lokallag være en tydeligere politisk stemme internt i SV.  
• Ha en god og inkluderende prosess med valgprograms- og nominasjonsprosess 

frem mot valget 2021.  
• Samarbeide med Hordaland SV i arbeidet med prinsipprogrammet fram mot 

landsmøtet 2019 og stortingsvalgprogrammet 2021.  
• Få gjennomslag for vårt syn på landsmøtet i 2019.  

Tiltak  
• Skrive uttalelser etter medlemsmøter, uttalelser som skal sendes til det SV-

organet som kan effektuere politikken.  

Internkommunikasjon  
Situasjonen i dag  
Vi kontakter våre medlemmer per e-post og SMS, de aller fleste medlemmene våre er nå 
registrert med e-postadresse og fast- eller mobiltelefonnummer. Facebookgruppen 
“Aktiv i Bergen SV” har 121 medlemmer. Her legges ut informasjon om når Bergen SV har 
stand, postkasseaksjoner, morgenaksjoner m.m. Styret har også holdt aktivistlister for 
medlemmer som ønsker spesielt å delta i aktivitet, her oppleves det fra styret at 
medlemmer ikke kommer med tilbakemeldinger før de blir oppringt og det er derfor 
muligheter til forbedring.  

Mål  
• Øke antall medlemmer i facebookgruppen.  
• Gjøre facebookgruppen “Aktiv i Bergen SV” kjent for medlemmer.  



• Føre epostadresse for alle våre medlemmer.  
• Gi medlemmene i Bergen SV bedre mulighet til å delta i organiseringen av 

aktivist- og valgkampgruppene.  

Tiltak  
• Fast orientering fra bystyregruppen og styret  i nyhetsbrevet.  
• Aksjonistgruppe på Facebook:  

Oppfordre til å bli med i gruppen på Bergen SV arrangementer.  

Eksternkommunikasjon  
Situasjonen i dag  
Bergen SV har i 2018 tilbakeført nettsiden til domenet sv.no, og bystyregruppen og 
programarbeidskomitéen har benyttet seg av nettsiden til å legge ut leserbrev til media 
og dokumenter relatert til prosessene. Den eksterntrettede nettsiden har godt 
potensiale til å fungere som en informasjonskanal for nye medlemmer, og for å gi 
velgere innsikt i valgprogrammet for 2019.  
SV er i dag synlig i media, men kan gjerne bli enda mer synlig. Særlig i leserbrevspaltene 
er det stort potensiale, både i de store mediene og bydelsavisene. Bergen SV er synlig på 
store merkedager som 1. mai og 8. Mars. Det ønsker vi fortsatt å være. Vi ønsker å 
videreføre vår hyppige deltakelse som appellanter i Bergens aktivistmiljø.  

Mål  
• Styret skal lage en gjennomgående strategi for hvordan Bergen SV skal bruker de 

ulike plattformene for eksternkommunikasjon.  
• Styret skal være mer synlig i leserbrevspaltene.  

Tiltak  
• Kun ansatte og leder skal ha tilgang på Bergen SV sin facebookside som 

administratorer.  
• Arrangere mediekurs særlig for tillitsvalgte og folkevalgte.  

Sosialistisk Ungdom  
Situasjonen i dag  
Bergen SU er Sosialistisk Ungdoms lokallag i Bergen. Bergen SU har rett til å oppnevne en 
representant til styret i Bergen SV per vedtekter og gis mulighet til representasjon i de 
fleste utvalg.  

Mål  
• Opprettholde samarbeidet mellom Bergen SU og Bergen SV  
• Opprettholde Bergen SU som organisasjon. 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