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Arbeidsplan 2022 Bergen SV 1 

Utkast av 07/01 2022 2 

Politiske hovedprioriteringer 3 

Bergen SV skal være en drivkraft i utviklingen av politikk i SV lokalt, regionalt og 4 

nasjonalt. Bergen SV skal være synlig i mediebildet, og være med på å sette 5 

dagsorden for den offentlige politiske samtalen i Bergen. I 2022 vil følgende områder 6 

ha høyest prioritet i det politiske arbeidet til Bergen SV: 7 

Arbeid og velferd 8 

Kampen mot økende økonomiske forskjeller er en hovedprioritet for Bergen SV. En 9 

rettferdig skattepolitikk, en boligpolitikk for folk – ikke spekulanter, og en solidarisk 10 

velferdsstat er for Bergen SV de viktigste virkemidlene for å skape et rettferdig 11 

samfunn uten klasseskiller. For Bergen SV er det viktig å fortsette det tette 12 

samarbeidet med fagbevegelsen i kampen mot sosial dumping og profitt i velferden. 13 

Klima og miljø 14 

SV skal være det mest radikale miljøpartiet i Bergen med eierskap til miljøsakene i 15 

offentligheten. Kampen mot menneskeskapte klimaendringer og sterkt vern av natur 16 

vil være hovedprioriteringer i miljøpolitikken. 17 

Feminisme 18 

SV skal være det fremste partiet i kampen mot patriarkalske og heteronormative 19 

strukturer i samfunnet. Bergen SV skal kjempe mot alle former for seksuell 20 

trakassering, diskriminering på bakgrunn av legning, kjønn og kjønnsidentitet, sosial 21 

kontroll og vold mot kvinner. Vi skal fortsette arbeidet for å bekjempe salg av kropp i 22 

form av stripping og prostitusjon. Bergen SV skal fortsette arbeidet for kvinners 23 

reproduktive rettigheter, og arbeide for sikre rett til abort både nasjonalt og 24 

internasjonalt. 25 
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Antirasisme 26 

Høyrepopulisme og -ekstremisme er på fremmarsj, både nasjonalt og internasjonalt. 27 

SV skal aktivt bidra til å bekjempe denne utviklingen, og de utslagene den får i form 28 

av vold, rasisme, muslimhets og antisemittisme. Bergen SV skal være med i kampen 29 

mot de rasistiske strukturene i samfunnet. Vi skal være en aktiv aktør i det 30 

antirasistiske arbeidet i byen vår, og være med på å kjempe for at minoriteter føler 31 

seg trygge og ikke opplever diskriminering. 32 

Internasjonal solidaritet 33 

En verden uten krig og urettferdighet er SVs fremste politiske mål. Bergen SV vil 34 

jobbe aktivt for å være et tydelig fredsparti og at Norge skal føre en solidarisk 35 

flyktning- og asylpolitikk. Vi skal jobbe for at Bergen skal være en raus by når det 36 

gjelder bosetting av flyktninger og asylanter, og inkludering i lokalsamfunnet. 37 

Situasjonen i Palestina er særlig viktig for Bergen SV og vi skal fortsette med 38 

arbeidet for et fritt Palestina. 39 

Organisatoriske hovedprioriteringer 40 

Medlemstilbud og aktiviteter 41 

Bergen SV skal fortsatt være et lokallag i vekst, med mål om 1200 betalende 42 

medlemmer i løpet av 2022. Andelen medlemmer som er aktive i valgkampen skal 43 

øke fra 22 % (241 av 1085) i 2021 til 25 % i 2023. 44 

For å oppnå dette skal styret: 45 

● kontakte nye medlemmer per telefon innen tre måneder etter innmelding. 46 

● ta kontakt med, og oppfordre medlemmer som ikke har betalt medlemsavgift 47 

til å opprettholde medlemskapet. 48 

● arrangere egne møter for nye medlemmer minst én gang i året. 49 

● arrangere minst 3 medlemsmøter i halvåret. Dersom medlemsmøtet er egnet 50 

for det, bør det vedtas en uttalelse eller et politisk vedtak.  51 
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● invitere og gi mulighet til at medlemmene kan påvirke viktige beslutninger 52 

som skjer i bystyret, på fylkestinget og på Stortinget. 53 

● arrangere 1. mai-lunsj for medlemmer og sympatisører. 54 

● sende medlemsutsending på e-post minst en gang i måneden for å informere 55 

om det som skjer i Bergen SV. 56 

Skolering 57 

Medlemmer 58 

● arrangere studiesirkel for medlemmer i sosialisme og feminisme. 59 

Styremedlemmer 60 

● arrangere seminar for styret en gang i året. 61 

● sende styremedlemmer på seminar i regi av fylkeslaget. 62 

● tilby opplæring og oppfriskningskurs i regnskap for kasserer. 63 

Utadrettet aktivitet og aksjonisme 64 

For at Bergen SV skal være et synlig politisk parti i Bergen skal følgende aktiviteter 65 

og aksjoner utføres så langt det lar seg gjøre: 66 

● arrangere stands og/eller morgenaksjoner i forbindelse med SVs nasjonale 67 

aksjonsdager. 68 

● være synlig på merkedager og arrangementer som kvinnedagen 8. mars, 69 

arbeidernes dag 1. mai, verdens miljødag 5. juni, i Pride-paraden, på verdens 70 

bilfrie dag 22. september, krystallnatten 10. november og den internasjonale 71 

dagen mot vold mot kvinner, 25. november. 72 

● arrangere plakat- og paroleverksted i forbindelse med viktige 73 

demonstrasjoner og merkedager. 74 

● arrangere minst ett arrangement under kvinnefestivalen i Bergen. 75 

● omarbeide politiske vedtak fra årsmøtet til innlegg som sendes til media. 76 

● være aktive og synlige på sosiale medier, med et mål om å nå ut til et så stort 77 

publikum som mulig. 78 
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Bydelslag 79 

Den organisatoriske hovedprioriteringen for styret til Bergen SV i 2022 er arbeidet 80 

med lokal organisering i tråd med fremlagt plan for bydelslag. 81 

Se vedlegg om bydelslag. 82 

Politiske nettverk 83 

Politiske nettverk i Bergen SV er et lokalt nivå der medlemmer kan delta basert på 84 

interesser. Alle medlemmer kan være med i et nettverk om de ønsker det. Nettverk 85 

skal følge Bergen SVs arbeidsplan og valgprogram, og har følgende oppgaver: 86 

• Utarbeide politikk innenfor sitt fagfelt. 87 

• Være deltakende når programkomiteen vedtar politikk for sitt område. 88 

• Nettverkene kan samarbeide med tilsvarende SV-nettverk og -utvalg på nasjonalt- og 89 

fylkesnivå, og med andre lokallag uavhengig av fylker og valgkretser. 90 

 91 

Hvis et nettverk skal opprettes må det finnes folk som er interessert i å drive det, og 92 

være tydelig hvem som er kontaktperson. 93 

Valg 2023 94 

Bergen SV skal ha en bred og inkluderende prosess frem mot kommune- og 95 

fylkestingsvalgene i 2023 der medlemmene skal ha anledning til å påvirke 96 

politikkutviklingen og valget av kandidater. 97 

Programkomiteen 98 

Programkomiteen starter sitt arbeid februar 2022. Endelig valgprogram skal 99 

drøftes og vedtas på medlemsmøte i november 2022. 100 

Se vedlegg om programkomiteens arbeid. 101 
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Nominasjonskomitéen 102 

● skal ha en åpen prosess der medlemmer enkelt kan spille inn kandidater til 103 

listen. 104 

● Nominasjonsmøtet avholdes i sammenheng med Bergen SVs årsmøte 2023. 105 

Planlegging av valgkamp 106 

Valgkampplan 107 

Styret og bystyregruppen skal ha felles strategiseminar og vedta intern valgkampplan 108 

innen november 2022. Styret bør starte arbeidet med valgkampplanen august 2022. 109 

Landsmøtet 2023 110 

Prinsipprogram 111 

Arrangere innspillsmøte om endringer i prinsipprogrammet, og sende inn forslag til 112 

Landsmøtet. 113 

Representasjon 114 

Opprettholde Bergen SVs gode representasjon i SVs utvalg og organisasjonsledd. 115 

Organisering av- og samarbeid mellom 116 

organisasjonsledd 117 

Bergen SV skal ha et godt samarbeid med Bergen SU og Vestland SV. Studentlaget 118 

Bergen Sosialistiske Studenter og Bergen SU skal sikres gode økonomiske rammer 119 

for sin aktivitet. Bergen SV skal ha jevnlig kontakt og dialog med egne medlemmer 120 

som sitter i bystyret, fylkestinget, fylkesstyret, landsstyret, SVs sentrale 121 

utvalg/komiteer og sentralstyret. 122 

For å opprette og utvikle samarbeidet med andre organisasjonsledd skal Bergen SV: 123 

● samarbeide med Vestland SV om tjenlige løsninger for partilokaler og 124 

sekretærordning. 125 

● spille inn politiske forslag og uttalelser til regionale og nasjonale prosesser. 126 
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● ha felles samlinger mellom styret og bystyregruppen minst én gang i året. 127 

● invitere ressurspersoner fra andre deler av partiet til å innlede på møter i 128 

Bergen SV og våre undergrupper. 129 

● delta på samlinger med SV i andre store byer for å utveksle erfaringer. 130 

Samarbeid med andre organisasjoner 131 

Bergen SV skal ha et godt samarbeid med organisasjoner vi har felles standpunkter 132 

med. Fagbevegelsen er en naturlig samarbeidspartner for Bergen SV, og styret skal 133 

derfor videreføre faste møtepunkter med LO i Bergen og andre deler av 134 

fagbevegelsen. 135 

Bergen SV skal oppfordre egne medlemmer til å delta på aktuelle arrangementer i 136 

regi av fagbevegelsen, Naturvernforbundet, Palestinakommiteen, 8. mars-initiativet, 137 

Nei til EU, Norsk folkehjelp og andre organisasjoner og bevegelser som deler SVs 138 

politiske syn i ulike saker. 139 

Bergen SV skal tilstrebe å stille med appellanter, debattanter og/eller innledere på 140 

andre organisasjoners arrangementer. Det er et mål å samarbeide godt med andre 141 

organisasjoner om felles arrangement og møter i 2022. 142 


