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Arbeidsplan for  
Vestfold og Telemark SV 2020 

Om planen 

Vestfold og Telemark SVs politiske og organisatoriske arbeid henger sammen. 

Arbeidsplanen er et operativt dokument med en flerårig strategi for hvordan vi skal nå 

de overordna politiske og organisatoriske målene.  Årsmøtet vedtar og reviderer arbeids- 

og organisasjonsplanen. I årsberetningen evalueres planen. Planen gjelder hele 

fylkeslaget og er gjensidig forpliktende mellom fylkesstyret, folkevalgte, lokallagene og 

andre organer. 

Fylkesstyret operasjonaliserer arbeidsplanen i første møte etter årsmøtet, og dette er 

utgangspunkt for aktiviteten i årsmøteperioden. 

Politisk strategi 

SV skal være et utadvendt, inkluderende, lyttende og mangfoldig parti som inviterer folk 

med på laget og på å bygge et samfunn for de mange, ikke for de få.  

SV bygger på demokratisk sosialisme og vektlegger rettferdig fordeling, miljø, 

feminisme, antirasisme og fred. Vestfold og Telemark SV skal være en tydelig radikal 

stemme i samfunnet. Vi skal kjenne våre lokalsamfunn, og være talerøret for et 

mangfold av stemmer med ulik bakgrunn.  

Vestfold og Telemark SV skal holde fokus på partiets to hovedsaker, ulikhet, og klima og 

miljø. I det kommende året skal vi ha en tydelig profil på saker som vi kan ha eierskap 

til, med gode og realistiske løsninger på de problemene vi beskriver. Ved å jobbe på disse 

politiske områdene lokalt vil vi synliggjøre SVs politikk i kommuner og lokallag. Lokale 

saker knyttes opp mot sentral politikk og på denne måten vil vi fremstå som et stabilt 

parti med tydelig politisk retning på venstresiden i norsk politikk.  

Tiden vi lever i preges av skjerpede politiske og sosiale motsetninger, og voksende 

globale kriser. De tradisjonelle maktpartiene holder fast ved en politikk som bidrar til 

økt ulikhet i makt og rikdom og fortsatt avhengighet av fossil energi. Vi utfordres av en 

høyrepopulisme som deler folk etter kulturelle og religiøse skillelinjer, og det pekes ut 

syndebukker blant de som har minst makt og rikdom.  Regjeringa uthuler folks mulighet 

til å påvirke samfunnsutviklinga, og skaper avmakt og politisk apati. 

Det finnes et alternativ, engasjementet blant ungdommen internasjonalt gir håp for 

demokratisk sosialisme og det grønne skiftet. Det er dette som representerer SV i Norge. 
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Mål 

Vestfold og Telemark SV skal sikre gjennomslag for vår 

politikk gjennom parlamentarisk og utenomparlamentarisk arbeid.  

Vi skal ha stortingsrepresentant både fra Vestfold og Telemark etter valget i 2021. 

Vi skal være et folkeparti, med høy oppslutning i både by og distrikt, blant alle kjønn, i 

alle sosiale lag. 

Vi skal delta aktivt i utviklingen av SVs politikk og bringe gode innspill og forslag til 

landsstyret og stortingsgruppa, og jobbe i tråd med de politiske hovedsakene og 

vedtakene i Landsmøtet og landsstyret. 

Strategisk valg 1 

En prioritert oppgave er å tydeliggjøre SV sin  posisjon i forhold til andre partier og å bli 

en prioritert samarbeidspartner for organisasjoner i arbeidslivet, i miljøbevegelsen og 

andre organisasjoner som ligger oss nært. 

I 2020 skal Vestfold og Telemark SV bygge allianser, utvikle samarbeidsformer og 

formalisere samarbeid med fag - og grasrotbevegelser. Det skal utarbeides en strategi for 

nye samarbeidsavtaler.  Fylkeslaget skal bistå lokallag der det er aktuelt å formalisere 

samarbeid.  

Strategiske valg 2  

Vestfold og Telemark SV skal videreutvikle hovedbudskapet vårt, basert på slagordet 

«For de mange, ikke for de få», med en tydelig fortelling om hva slags samfunn SV vil ha.  

Vi prioriterer politikkutvikling knyttet til klimakrisen og den økende ulikheten, med 

tydelig, nytenkende, radikal og bærekraftig politikk på disse områdene.  Vi skal vise, 

særlig gjennom arbeidet med Grønn ny deal, hvordan våre hovedsaker miljø og rettferdig 

fordeling kombineres og forenes. 

I kommune og fylkespolitikken skal vi videreføre arbeidet med klimavennlig og grønn 

areal- og næringspolitikk.  Grønne arbeidsplasser og lokalsamfunnsutvikling som 

reduserer behovet for biltransport er viktig. Vi skal minimere tap av natur og matjord.  

Strategisk valg 3 

Vestfold og Telemark SV jobber for å øke kjennskapen og tilslutningen til vår politikk.  

Strategisk valg 4 

Det nye styret i Vestfold og Telemark SV valgt 2020, gis mandat til å etablere 

Næringspolitisk utvalg. Styret oppnevner relevante ressurspersoner for å utvikle en 

næringspolitikk tilpasset eksisterende og fremtidig næringsliv. En representant fra 

Vestfold og Telemark SU går inn i utvalget med fulle rettigheter. Styret oppnevner 

leder. 

Strategisk valg 5 

I tillegg skal fylkeslaget engasjere seg i flyktningspørsmålet og i kampen mot 

høyreekstremisme og rasisme. SV skal være en ledende kraft i fylket på disse 

spørsmålene, og Vestfold og Telemark SV skal jobbe for at partiet tar en ledende rolle 

nasjonalt. 
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Organisatorisk strategi 

Status 

Vestfold og Telemark SV har en heltidsansatt distriktssekretær, som i tillegg fører 

regnskap for Agder SV.  

Gruppeleder for fylkestingsgruppa i Vestfold og Telemark SV er frikjøpt gjennom 

politiske verv i fylkeskommunen. Dette legger til godt rette for at partiet er representert 

og synlig i fylket.  

I de fleste lokallag er det jevn aktivitet. Det er et passivt lokallag, og det er fire 

kommuner hvor vi ikke har lokallag. Det er muligheter for minst 2 nye/reetablerte lag. 

Det er viktig å holde fokus på deltakelse og medbestemmelse for alle medlemmer. Vi må 

videreføre arbeide med å gi flest mulig et rom for å bli med i SV og sikre fornyelse og 

mangfold blant våre tillitsvalgte. 

Våre styrker 

Vestfold og Telemark SV har en god medlemsvekst, aktive lokallag og 

kommunestyregrupper i de fleste kommuner. Fylkeslagets tillitsvalgte har god kontakt 

med fagbevegelsen i fylket. Våre folkevalgte er representert i politisk ledelse i 

fylkestinget og i 6 av 18 kommuner hvor vi er representert. 

Flere av våre medlemmer og politikere er aktive i sosiale medier og profilerer våre 

hovedsaker aktivt. Vi får jevnlig oppslag i lokale media på viktige saker.  

Fylkeslaget har et kontinuerlig fokus på å bygge videre en felles organisasjonskultur i 

hele fylket. 

Våre svakheter 

Det er lav aktivitet i enkelte lokallag. Vi får fremdeles mange nye medlemmer, og må 

skape et rom slik at de får et variert tilbud om aktivitet. Vi har mange små og sårbare 

miljøer der vi skulle vært bedre organisert. Vi må jobbe videre med partikulturen og 

aktivt inkludere nye medlemmer. Fylkeslaget må bli enda bedre til å drive aktiv 

mobilisering til egne arrangementer og skolere flere i bruk av sosiale medier. 

Det er godt engasjement på representantskapets/fylkeslagets samlinger men vi trenger å 

få enda flere med, både folkevalgte, tillitsvalgte og andre interesserte. 

 

Organisatoriske mål og prioriteringer 

Fylkeslaget skal stimulere til medlemsvekst gjennom aktiv rekrutering.  Fylkesstyret 

skal spille en aktiv rolle i forhold til å oppfordre lokalorganisasjonen til aktivitet og 

stimulere til skolering lokalt. 

Fylkeslaget Vestfold og Telemark SV skal gjenspeile hele den nye regionens demografi 

og interesser på en balansert måte.  
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Tiltak  

• Jobbe aktivt med å verve nye medlemmer, bygge en 

sterkere organisasjon hvor medlemmene gis økt innflytelse. Styrke en 

inkluderende partikultur hvor det er enkelt å komme med forslag og innspill. 

• Aktivisere og skolere medlemmer, slik at vi og engasjerer flere medlemmer i 

fylket.  

• Fylkesstyret legger til rette for skolering, representantskapsmøter og åpne møter 

med aktuelle politiske temaer som legger til rette for utvikling av politikk, 

refleksjon og sosialt samvær. 

• Fylkeslaget skal bidra til at alle medlemmer får tilbud om aktivitet og innflytelse.  

• Representantskapet skal brukes aktivt som politikkutviklende arena og til 

skolering av organisasjonen.  

• Dele aktuelle arrangementer i fylkeslaget og lokallaga i sosiale medier. 

• Vestfold og Telemark SV skal ha en aktiv strategi for trygge og inkluderende 

møteplasser, og tilrettelegge for mennesker med ulike funksjonsnedsettelser.   

• Oppfordre og legge til rette for aktiv deltakelse i demonstrasjoner og aksjoner i 

fylket. 

Politiske ledere 

Vestfold og Telemark SV har politiske ledere på sentrale politiske områder, disse er 

styremedlemmer i fylkesstyret med fulle rettigheter. 

Vestfold og Telemark SV har følgende politiske ledere: 

-          Internasjonal leder 

-          Miljøpolitisk leder 

-          Faglig leder 

-          Kvinnepolitisk leder 

 

Politiske ledere er styremedlemmer med fulle rettigheter og saksansvarlige for sine 

fagområder på fylkesnivå. De kan ha egne utvalg/nettverk blant medlemmer i Vestfold 

og Telemark. De skal legge til rette for skolering innenfor sitt område og drive 

politikkutvikling for Vestfold og Telemark SV.  

Politiske lederne i Vestfold og Telemark SV bør delta på møter/samlinger med utvalgene 

sentralt med jevne mellomrom for å være bindeledd og formidle saker mellom utvalg og 

fylkesstyret. Fylkesstyret har oppnevnt en EØS-kontakt som skal samarbeide inn mot partiets 

sentrale EU og EØS utvalg. 

Medlemmer, rekruttering og lokallag 

Medlemmer 

Status 

Vestfold og Telemark SV hadde 1.037medlemmer pr. 31.12.19 det er 189 mer enn ved 

sist årsskifte. 

Mål 

• Innen 31.12.20 ha 1.200 medlemmer. 
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Tiltak   

• Utarbeide et arbeidsdokument for hvordan vi møter 

nye medlemmer. 

• Utarbeide en aktiv vervestrategi for fylkeslaget, og utfordre lokallaga til å ha en 

egen vervestrategi. 

• Bruke partiets temamøter aktivt til å promotere vår politikk, og inkludere 

sympatisører og andre interesserte i størst mulig grad. 

 

Lokallag 

Status 

Vestfold og Telemark SV har pr. 31.12.2019 18 aktive og 1 passivt lokallag. 

Mål 

• Innen 31.12.20 skal alle 19 lokallag være aktive lag.  

• Innen 31.12.20 ha etablert lokallag i minst en ny kommune. 

 
Tiltak    

• Fylkesstyret skal sørge for at medlemmer i passive lag får informasjon om 

aktiviteter arrangert i Vestfold og Telemark.  

• Fylkesstyret skal også sørge for at alle medlemmer i aktive lag får informasjon 

om aktiviteter arrangert i Vestfold og Telemark, dette for å lette lokallagenes 

arbeid med videresending og oppfølging av medlemmene. 

• Fylkesstyret skal samarbeide med aktive lokallag om å verve/mobilisere i 

nabokommuner uten aktive lag. 

 

Folkevalgte 

Status 

Det er etter sist kommune- og fylkestingsvalg 38 SV-folkevalgte i Vestfold og Telemark.  

Det er 11 mer enn i forrige periode. Med alle kommunale verv er over 100 SVere 

engasjert i kommunestyrer, utvalg, m.m.  SV er pr. 01.01.20 representert i 18 av 22 

kommunestyrer, og har 3 representanter på fylkestinget.  Alle aktive lokallag  har 

representasjon i kommunestyret. 

Mål 

• Våre folkevalgte skal ha relevante verktøy for å foreslå/profilere våre alternative 

forslag.  

• Våre folkevalgte skal være aktivt deltakende i lokalmiljø og lokal politisk debatt. 

 
Tiltak 

• Ha egne planer for skolering av våre folkevalgte – både på politikk og profilering 

av egne vedtak. 

• Danne nettverksgrupper for folkevalgte i fylket. 
• Sikre at sentrale nyhetsbrev for folkevalgte blir fulgt opp. 
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Skolering 

Status 

Vestfold og Telemark SV har gjennomført skoleringssamling med overnatting i 

samarbeid med fylkestingsgruppa, med fokus på valgkampskolering og skolering i 

aktuelle fylkespolitiske tema.  

Fylkeslaget ønsker å videreføre dette samarbeidet som en del av partiets folkevalgt-

/organisasjonsskolering. Det er også gjennomført flere dagskonferanser med aktuelle 

politiske tema. 

Mål 

Gi tilbud om skolering i SVs politikk og aktuelle kampanjer, for å skape trygghet hos 

folkevalgte og andre med tillitsverv. Økt fokus på utadretta aktiviteter for å synliggjøre 

partiets politikk. 

Tiltak    

• Holde representantskapets møter som dagskonferanser, tilgjengelig for alle 

medlemmer, med fokus på sentrale politikkområder. Gjerne sammen med 

organisasjoner og fagmiljøer.  

• Vestfold og Telemark SV skal gjenta suksessen med skolerings og mobiliserings-

samlinger i samarbeid med fylkestingsgruppa f.eks på Eidene.  
• Samarbeide med lokallaga om mobilisering fra hele fylket for å gi et bredt tilbud 

om skolering. 

• Politisk skolering skal også inneholde organisatorisk skolering – bl.a. for å 

avklare hva som er ønsket og mulig lokal aktivitet, og hva som kan tilbys på 

fylkesnivå. 

• Politiske ledere holder minst en dagskonferanse på «sitt» tema i løpet av året. 

• Samarbeide med SU i forhold til skolering. 

 

Sosialistisk Ungdom 

Status 

Det er i dag danna felles fylkeslag for SU i Vestfold og Telemark, det er åtte aktive 

lokallag av SU i Vestfold og Telemark. 

Mål 

• SU deltar og opplever å ha makt og innflytelse i Vestfold og Telemark SVs 

organer og arrangement. 

• Støtte SUs organisatoriske utvikling. 

• Flere aktive lokallag i SU og et SU-studentlag på USN. 
Tiltak    

• Org.sekretær følger og bistår med organisatorisk støtte og regnskap. 

• Ny felles skolering – med fokus på aktiviteter for å nå unge. aktivister. 

• SU tas aktivt med på råd når planer for skolering og aktiviteter skal utarbeides. 

• SU tas aktivt med på råd når valgkampstrategi/planer skal utarbeides. 
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Nominasjon og valg 2021 

Status 

SV er ikke representert på Stortinget fra verken Vestfold eller Telemark valgkretser. 

Både i nominasjonsarbeidet og valgkampforberedelsene er det viktig å gjøre klart for 

aktuelle kandidater hva det innebærer å være innvalgt, og vararepresentant, på 

Stortinget.  

Arbeidet med stortingsvalgkampen 2021 skal også sees som en del av forberedelsene til 

valgkampen 2023. Det skal jobbes målrettet i de kommunene vi ikke stilte liste i 2019. 

Erfaringene fra valgkampen 2019 og bl.a. evalueringsdokumentet fra denne er viktig å 

bygge videre på til valgkampen 2021 og 2023. Hele organisasjonen skal være skolert og 

forberedt til en aktiv, utadretta valgkamp med et tydelig, felles budskap. 

Mål 

• SV skal ha stortingsrepresentant fra begge valgkretser etter valget 2021.  

• Våre aktiviteter i valgkampen skal være prega av direkte kontakt med velgerne. 

• Både lokale tillitsvalgte, valgkampaktivister og kandidater skal være godt 

forberedte og ha god støtte fra fylkeslaget og sentralt. 
Tiltak    

• Gjennomføre en åpen, inkluderende nominasjonsprosess – som en del av 

mobiliseringa til den lange valgkampen. 

• Ha nominasjonsmøte høsten 2020 slik at profilering av kandidatene kan starte så 

snart som mulig. 

• Vedta en offensiv valgkampstrategi med prioritet på utadretta og alternative 

aktiviteter. 

• Gjennomføre skoleringssamlinger for hele organisasjonen (medlemmer, 

tillitsvalgte, lokallag og kandidater) både på praktisk valgkamp og politiske 

hovedsaker. 

• Ta i bruk sosiale medier som prioritert aktivitet i valgkampen 

• Ha et aktivt samarbeid mellom fylkeslaget og lokallagene for å utnytte alle 

ressurser best mulig. 


