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Sak 5  Arbeidsplan 2023 – Bergen SV 1 

Arbeidsplanen fastsetter hvilke politiske og organisatoriske prioriteringer som skal 2 

ligge til grunn for lokallagets virksomhet i 2023. De valgte medlemmene i lokallagets 3 

styre plikter å se til at de her valgte prioriteringer preger deres virke, og skal etter 4 

beste evne etterstrebe at de fastlagte mål oppnås innen årsmøtet i 2024. 5 

 6 

Politiske hovedprioriteringer 7 

Dette delkapitlet fastsetter Bergen SV sine politiske hovedprioriteringer i 2023. 8 

Bergen SV skal være en drivkraft i utviklingen av politikk i SV lokalt, regionalt og 9 

nasjonalt. Bergen SV skal være synlig i mediebildet, og i gatene. Lokallagets 10 

folkevalgte og tillitsvalgte skal sette dagsorden for den offentlige politiske samtalen i 11 

Bergen. I 2023 vil følgende politikkområder ha høyest prioritet i det politiske arbeidet i 12 

Bergen SV: 13 

 14 

Arbeid og velferd 15 

Kampen mot økende sosio-økonomiske forskjeller er en hovedprioritet for Bergen 16 

SV. En rettferdig skattepolitikk, en boligpolitikk for folk – og ikke spekulanter, samt en 17 

solidarisk velferdsstat er for Bergen SV de viktigste virkemidler for å skape et 18 

rettferdig samfunn med mindre klasseskiller. For Bergen SV er det viktig å fortsette 19 

det tette samarbeidet med fagbevegelsen i kampen mot sosial dumping og privat 20 

profitt i velferden. 21 

 22 

Klima og miljø 23 

SV skal være det mest radikale partiet for klima og miljø i Bergen, med klart eierskap 24 

til klima- og miljøsaker i offentligheten. Kampen mot menneskeskapte klimaendringer 25 

og sterkt vern av natur vil være hovedprioriteringer i Bergen SV sitt politiske arbeid.  26 

 27 

Feminisme 28 

SV skal være det fremste partiet i kampen mot patriarkalske og heteronormative 29 

strukturer i samfunnet. Bergen SV skal kjempe mot alle former for seksuell 30 
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trakassering, diskriminering på bakgrunn av legning, kjønn, kjønnsuttrykk og 31 

kjønnsidentitet, negativ sosial kontroll og vold mot kvinner. Bergen SV skal fortsette 32 

arbeidet for kvinners reproduktive rettigheter, og arbeide for å sikre rett til abort både 33 

nasjonalt og internasjonalt. 34 

 35 

Antirasisme 36 

Høyrepopulisme- og ekstremisme er på fremmarsj, både nasjonalt og internasjonalt. 37 

Bergen SV skal aktivt bidra til å bekjempe denne utviklingen, og de utslagene den får 38 

i form av vold, rasisme, muslimhets og antisemittisme. Bergen SV skal være med i 39 

kampen mot de rasistiske strukturene i samfunnet. Vi skal være en aktiv aktør i det 40 

antirasistiske arbeidet i byen vår, og være med på å kjempe for at etniske og 41 

religiøse minoriteter føler seg trygge og ikke opplever diskriminering. 42 

 43 

Internasjonal solidaritet 44 

En verden uten krig, undertrykkelse, utbytting og urettferdighet er SV sitt fremste 45 

politiske mål. Bergen SV skal være med i kampen til støtte for mellomstatlig folkerett, 46 

globalt samarbeid, diplomati, militær nedrustning, atomvåpenforbud og internasjonal 47 

solidaritet. Vi skal jobbe for at Bergen skal være en raus by når det gjelder bosetting 48 

av flyktninger og asylanter, og deres inkludering i lokalsamfunnet. Palestinernes 49 

situasjon skal være et prioritert politikkområde for Bergen SV. 50 

 51 

 52 

 53 

 54 

 55 

 56 

 57 

 58 

 59 

 60 
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Organisatoriske hovedprioriteringer 61 

Dette delkapitlet fastsetter Bergen SV sine organisatoriske hovedprioriteringer i 2023. 62 

 63 

Valgkamp – Kommune- og fylkestingsvalget 2023 64 

Den øverste organisatoriske oppgave for Bergen SV skal være å gjennomføre en 65 

solid valgkamp i kommune- og fylkestingsvalget 2023. Vårt mål er å oppnå en høyere 66 

oppslutning blant velgerne som omsettes til sterkere representasjon i Bergen bystyre 67 

og på fylkestinget i Vestland.  68 

Valgkampen skal gjennomføres med høy grad av aktivitet i hele kommunen, og 69 

utføres av godt skolerte medlemmer som er trygge på politikken SV – Sosialistisk 70 

Venstreparti går til valg på. Bergen SV har som mål å øke andelen medlemmer som 71 

er aktive i valgkampen fra 22 % (241 av 1085) i 2021, til 25 % i 2023. 72 

Bydelslagene skal ta ansvaret for alle ledd av valgkampaktivitetene i deres områder – 73 

fra planlegging til mobilisering og gjennomføring. Lokallagets valgkampgruppe har 74 

overordnet ansvar for valgkampen, og skal støtte bydelslagene med sin kapasitet, 75 

koordinering, logistikk, erfaring og lokallagets økonomiske ressurser. 76 

 77 

For å føre en best mulig valgkamp, skal Bergen SV: 78 

• forberede bydelslagene på å planlegge og gjennomføre valgkampaktiviteten i 79 

sine områder. 80 

• arrangere opplæring i vedtatt arbeidsprogram 2021-2025. 81 

• arrangere skolering i standsaktivitet og aktivisme. 82 

• arrangere tidlig utprøving av aktivisme, og sette lokallags- og 83 

bydelslagsapparatet i gang i mars og april 2023.  84 

• ringe medlemmene for å mobilisere dem til valgkampen. 85 

 86 

 87 

 88 
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Forhandlingsprosedyre ved rød-grønt flertall 89 

Bergen SV vil ved kommunevalget i 2023 jobbe for å skape et rødt og grønt flertall, 90 

med en tydelig politikk for omfordeling, velferd, inkludering, klima og miljø. Bergen SV 91 

sine medlemmer vedtar valgprogrammet, velger lokallagets styre og nominerer 92 

kandidatene til kommunevalget. Dersom SV etter valget kommer i en posisjon til å 93 

forhandle om byrådsmakt skal eventuelle samtaler eller forhandlinger gjennomføres 94 

på følgende måte: 95 

 96 

1. Den nominerte førstekandidaten avgjør om man skal sondere og/eller 97 

forhandle, etter å ha konsultert med lederen av lokallagets styre. 98 

2. Dagen etter valget skal det innkalles til et felles drøftingsmøtet for styret og de 99 

forhåndskumulerte kandidatene, dersom SV er i en posisjon til å 100 

sondere/forhandle. 101 

3. Forhandlingsutvalget består av den nye gruppelederen, ny gruppenestleder, 102 

og lokallagsleder. I en situasjon hvor førstekandidaten ikke blir ny gruppeleder 103 

eller ny gruppenestleder, skal denne personen likevel fortsette som en del av 104 

forhandlingsutvalget, på bekostning av gruppenestlederen. 105 

4. Forhandlingsutvalgets mandat er å gjennom forhandlinger oppnå størst mulig 106 

gjennomslag for Bergen SV sin politikk. Dersom forhandlingsutvalget ikke 107 

oppnår vesentlige gjennomslag, står det fritt til å avbryte forhandlingene. 108 

5. Styret velger en referansegruppe, som forhandlingsutvalget skal ha løpende 109 

kontakt med. Referansegruppen skal komme med råd og innspill på sine 110 

fagområder/politikkområder under forhandlingene. 111 

6. Når et forhandlingsresultat blir klart, skal styret og bystyregruppen i et felles 112 

møte vedta om de skal inngå samarbeid eller ikke. ’Styret’ består i denne 113 

sammenheng av arbeidsutvalget og de faste styremedlemmene, mens 114 

’bystyregruppen’ består av de nyvalgte, faste representantene. For at Bergen 115 

SV skal inngå i et forpliktende samarbeid må det være flertall i det felles 116 

møtet, samt i styret og bystyregruppen hver for seg. Etter at et eventuelt 117 

forhandlingsresultat er klart, skal det presenteres på et medlemsmøte. 118 

 119 

 120 
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Landsmøtet 2023 121 

Landsmøtet er det øverste organet i SV – Sosialistisk Venstreparti, og behandler 122 

spørsmål som valg av styre, arbeidsprogram, budsjett, sentrale vedtekter, samt 123 

nasjonalt valgprogram i stortingsvalgår og nasjonalt prinsipprogram i 124 

kommunevalgår. 125 

 126 

Til landsmøtet skal Bergen SV: 127 

• sende en tydelig og godt forberedt gruppe som del av fylkeslagets delegasjon. 128 

• arbeide for at lokallagets syn vinner frem. 129 

• ha gitt tilbud om grunnskolering til lokallagets medlemmer. 130 

• ha en god og inkluderende prosess for arbeid med prinsipprogrammet. 131 

 132 

Fylkesårsmøte 2023 133 

Fylkesårsmøtet er det øverste organet i Vestland SV – Sosialistisk Venstreparti, og 134 

behandler spørsmål som valg av styre, arbeidsprogram, budsjett, fylkesvedtekter, 135 

samt fylkesvalgprogram i kommune- og fylkestingsvalgår. 136 

 137 

Til fylkesårsmøtet skal Bergen SV: 138 

• sende en fulltallig og godt forberedt delegasjon. 139 

• arbeide for at lokallagets syn vinner frem. 140 

• fremme uttalelser som vedtas på årsmøtet i Bergen SV. 141 

 142 

Bydelslag 143 

Arbeidet med å opprette, støtte og opprettholde bydelslag skal være en fortsatt 144 

hovedprioritet for Bergen SV. Ved inngangen til 2023 er det opprettet bydelslag for 145 

Arna, Sydneshalvøen, Nordnes, Åsane, Fyllingsdalen, Laksevåg, Danmarksplass, 146 

samt Sandviken, Skuteviken Stølen og Fjellsiden. Styret i Bergen SV skal arbeide for 147 

at det stiftes bydelslag i resten av kommunen, altså i områdene Landås/Sletten, 148 

Loddefjord, samt Fana og Ytrebygda, i løpet av våren 2023. 149 
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Styret i Bergen SV skal arrangere minst to bydelsforum der bydelslagenes ledere  150 

kan utveksle erfaringer og ideer. Videre skal styret i Bergen SV invitere lederne i 151 

bydelslagene til minst to utvidede styremøter i løpet av 2023. 152 

• bydelslag i Landås/Sletten, Loddefjord, samt Fana og Ytrebygda skal 153 

opprettes 154 

• det skal etableres et bydelsledernettverk med minst 4 møter i løpet av 2023 155 

• bydelslagene skal ha tilgang på midler til å gjennomføre sine aktiviteter 156 

• styret skal tilby styreskolering og støtte til bydelslagene 157 

• styret skal gjennomføre en gjennomgang av lagets vedtekter med spesiell vekt 158 

på bydelslagene, og styrets form.  159 

Politiske nettverk 160 

Politiske nettverk skal være egenstyrte og selvdrevne møteplasser der medlemmer 161 

kan delta på bakgrunn av delt interesse for utvalgte politiske saksområder. Alle 162 

medlemmer kan være med i slike nettverk om de ønsker det. Nettverkene skal 163 

forholde seg til Bergen SVs arbeidsplan og valgprogram, og kan bidra ved å: 164 

• utarbeide politikk innenfor sitt politikkområde. 165 

• gi innspill til partiets folkevalgte i deres politiske arbeid. 166 

• samarbeide med tilsvarende nettverk og utvalg i SV på regionalt og nasjonalt 167 

nivå, samt andre lokallag i partiet. 168 

Arbeidet med å opprette eller opprettholde aktivitet i politiske nettverk skal ikke være 169 

en prioritert oppgave for lokallagets styre i 2023. Hvis et nettverk skal opprettes eller 170 

opprettholdes må det finnes personer som er interessert i å drive det, og være klart 171 

ovenfor lokallagets styre hvem som skal være kontaktperson/leder. 172 

 173 

Medlemstilbud og aktiviteter 174 

Bergen SV har det siste tiåret hatt en imponerende medlemsvekst. Lokallaget skal 175 

arbeide for videre vekst i medlemsmassen, med mål om 1300 betalende medlemmer 176 

ved utgangen av 2023. For å oppnå dette må lokallagets medlemmer ha tilgang på et 177 

godt medlemstilbud, og motta tilbud om oppfølging av de tillitsvalgte. Dette må være 178 

gjeldende både på lokallagsnivå, og på bydelslagsnivå. Særlig oppmerksomhet skal 179 

vies til medlemmer som er nye i partiet, og medlemmer som ønsker å bli aktive. 180 

 181 
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Styret i Bergen SV skal: 182 

• ringe nye medlemmer senest tre måneder etter innmelding. 183 

• se til at nye medlemmer settes i forbindelse med sitt bydelslag. 184 

• arrangere egne møter for nye medlemmer minst én gang i året. 185 

• se til at det i arrangeringen av medlemsaktiviteter er utpekt en fadder som kan 186 

følge opp nye medlemmer.  187 

• arrangere eget møte i oktober 2023 for medlemmer som melder seg inn i løpet 188 

av valgkampen. 189 

• ta kontakt med medlemmer som ikke har betalt medlemskontingent, og 190 

oppfordre dem til å opprettholde medlemsskapet. 191 

• Invitere medlemmene til å påvirke viktige beslutninger som gjøres i bystyret, 192 

på fylkestinget og på Stortinget. 193 

• invitere til et større arrangement for medlemmer og sympatisører i forbindelse 194 

med 1. mai – arbeiderbevegelsens internasjonale kampdag. 195 

• sende medlemsutsending på e-post minst én gang i måneden for å informere 196 

om det som skjer i Bergen SV. 197 

• jevnlig oppdatere Bergen SV sine nettsider med informasjon om kommende 198 

aktiviteter i lokallaget, samt bystyregruppens politiske aktivitet. 199 

• gjennomføre et møte våren 2023 for å velge hovedsaker for valgkampen og 200 

perioden 2023-2027 201 

 202 

Utadrettet aktivitet og aktivisme 203 

For at Bergen SV skal være et synlig politisk parti i Bergen, skal følgende aktiviteter 204 

og aksjoner prioriteres: 205 

• arrangere stands og/eller morgenaksjoner i forbindelse med SV sine nasjonale 206 

aksjonsdager og kampanjer. 207 

• arrangere plakat- og paroleverksted i forbindelse med viktige demonstrasjoner 208 

og merkedager. 209 

• arrangere minst ett arrangement under kvinnefestivalen i Bergen. 210 

• omarbeide politiske vedtak fra årsmøtet til innlegg som sendes til media. 211 
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• være aktive og synlige på sosiale medier, med et mål om å nå ut mange. 212 

• være synlig på viktige merkedager og arrangementer, herunder: 213 

◦ samenes nasjonaldag (6. februar), den internasjonale kvinnedagen (8. 214 

mars), kvenfolkets dag (16. mars), den internasjonale romdagen (8. april), 215 

arbeidernes internasjonale kampdag (1. mai), Nakba-dagen (15. mai), 216 

regnbuedagene i Bergen (3-10. juni), verdens miljødag (5. juni), verdens 217 

bilfrie dag (22. september), verdens lærerdag (5. oktober), krystallnatten 218 

(10. november), og den internasjonale dagen mot vold mot kvinner (25. 219 

november). 220 

 221 

Samarbeid med andre ledd i egen organisasjon 222 

Bergen SV skal ha et godt samarbeid med dets bydelslag, Bergen Sosialistisk 223 

Ungdom, studentlaget Bergen sosialistiske studenter og Vestland SV. Studentlaget, 224 

og Bergen SU skal sikres gode økonomiske rammer for sin aktivitet, og det skal 225 

stilles tilgjengelig økonomiske midler for aktivitet i regi av bydelslagene. Bergen SV 226 

skal ha jevnlig kontakt med egne medlemmer som sitter i bystyret, fylkestinget, 227 

fylkesstyret, landsstyret, SVs sentrale utvalg/komiteer, og sentralstyret. 228 

For å opprette og utvikle samarbeidet med andre organisasjonsledd, skal styret i 229 

Bergen SV: 230 

• samarbeide med Vestland SV om tjenlige løsninger for partilokaler og 231 

sekretærordning. 232 

• spille inn politiske forslag og uttalelser til regionale og nasjonale prosesser i 233 

partiet. 234 

• ha felles samlinger mellom styret og bystyregruppen minst én gang i året. 235 

• invitere ressurspersoner fra andre deler av partiet til å innlede på møter i 236 

Bergen SV og dets undergrupper. 237 

• delta på samlinger med SV i andre store byer for å utveksle erfaringer. 238 

 239 

Samarbeid med andre organisasjoner 240 

Bergen SV skal ha et godt samarbeid med organisasjoner som vi deler standpunkter 241 

med. Fagbevegelsen er en naturlig samarbeidspartner for Bergen SV, og styret skal 242 

derfor videreføre faste møtepunkter med LO i Bergen, samt andre deler av 243 

fagbevegelsen. 244 
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Bergen SV skal oppfordre egne medlemmer til å delta på aktuelle arrangementer i 245 

regi av fagbevegelsen, Naturvernforbundet, Palestinakomiteen, 8. mars-initiativet, 246 

Nei til EU, Norsk folkehjelp, og andre organisasjoner og bevegelser som deler SV 247 

sine politiske syn i ulike saker. 248 

Bergen SV skal tilstrebe å stille med appellanter, debattanter og innledere til andre 249 

organisasjoners arrangementer. Det er et mål å samarbeide godt med andre 250 

organisasjoner om felles arrangementer og møter i 2023. 251 


