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Dette er en overordna evaluering om fylkeslaget sin rolle, evalueringsdokument for 

valgkretsene Vestfold og Telemark legges frem av valgkampkoordinatorene. 
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1. Oppstart og fordeling på valgkretser 

Det var i fylkeslagtes arbeidsplan lagt føringer for å klargjøre nominasjon og ansvarsfordeling 

så tidlig som mulig – gjerne høst 2020. 

• Fylkeslagets valgkampstrategi ble vedtatt oktober 2020 sak 54/20 

• Mandat for valgkampgruppene ble vedtatt november 2020 sak 60/20 

• Nominasjonsmøter for begge valgkretsene ble gjennomført 12.12.20. 

Valgkampgruppene ble nedsatt straks etter at nominasjonsmøtene var gjennomført. Som 

valgkampkoordinatorer ble valgt Vilde Berg-Nilsen for valgkrets Telemark og Aram Karim for 

valgkrets Vestfold. Begge valgkampkoordinatorene er også 2. kandidat og ungdomskandidat 

for sine respektive valgkretser. 

Statusrapportering fra valgkrampgruppene var fast punkt på møtene i fylkesstyret fra og med 

januar 2021. 

I løpet av våren 2021 vedtok begge valgkretsene sine respektive valgkampstrategier. 

1.kandidater, valgkampkoordinatorer og distr.sekr. deltok på valgkampsamling med sentralt i 

starten av august. 

 

2. Fylkeslagets engasjement 

I valgkampstrategien for fylket og mandatet for valgkampgruppene var det definert hva som 

skulle være fylkeslagets overordna og koordinerende ansvar. Dette ble for det aller meste 

ivaretatt ved distriktssekretær, koordinert med fylkesleder/fylkesstyret. 

❖ Praktisk bistand for gjennomføring av valgkampsamlinger 

➢ Vk. Telemark hadde 2-dagers samling i juni 

➢ Vk. Vestfold hadde dags-samling i august 

➢ Valgkampkoordinatorene hadde ansvaret for selve gjennomføringen av samlingene, 

distr.sekr. bidro i forhold til planlegging, kontakt med hotell og annet praktisk. 

 

❖ Koordinering for trykking av valgkampbrosjyrer 

➢ Distr. sekr. sørga for innhenting av pris hos aktuelle trykkerier. Tanche Nilssen i Skien 

ble valgt for begge valgkretser. Det var en total vurdering av pris, krav om tariffavtale 

og miljøsertifisering. Kostnaden ved trykking ble belastet valgkretsene. 
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❖ Koordinering av distribusjon til husstander 

➢ Det ble foretatt en kartlegging av hvilke lokallag (i begge valgkretser) som ville bli med 

på felles, betalt, distribusjon til husstander. Valgkampgruppene gjorde egne 

vurderinger på økonomisk fordeling mellom lokallag og vk.gruppa. 

▪ Alle lokallaga i vk. Vestfold deltok i felles distribusjon 

▪ 6 av 12 lokallag i vk. Telemark deltok i felles distribusjon. Skien SV bestilte egen 

distribusjon. Vk.gruppa betalte distribusjon i kommuner hvor vi ikke har lokallag. 

 

➢ Det kom mange tilbakemeldinger på manglende distribusjon. Distr.sekr. samla 

informasjon og reklamerte til distribusjonsselskapet (A-media distribusjon). Etter 

forhandling fikk vi totalt kr. 10.000,- i avslag på faktura. Reduksjonen ble fordelt på 

laga i forhold til deres andel av kostnaden. 

 

❖ Kontaktledd mellom sentralt og valgkampgruppene og i noen grad lokallaga 

➢ Generell informasjon og oppfordringer fra sentralt kom gjennomgående til 

fylkeslaget/distr.sekr. ikke direkte til valgkampkoordinatorene. Dette ble kontinuerlig 

videreformidlet til valgkampkoordinatorene. 

➢ Vk.koordinatorene hadde også direkte kontakt med relevante ressurspersoner sentralt 

i forhold til sine ønsker/behov/spørsmål/utfordringer. Distr.sekr. støttet opp om disse 

der det var behov for det. 

➢ Distr.sekr. hadde i utgangspunktet ansvar for henvendelser/oppfordringer fra sentralt 

direkte til lokallaga. Vk.koordinatorene ble holdt orientert om dette. 

➢ Henvendelser fra lokallaga gikk i hovedsak til vk.koordinatorene. Distr.sekr. bisto med 

henvendelser av overordna/generell art. 

 

❖ Generell bistand til valgkampkoordinatorene 

➢ Det var jevnlig kontakt mellom distr.sekr. og valgkampkoordinatorene. Både for 

spesifikke spørsmål/utfordringer og av mer generell/overordna karakter. 

➢ Distr.sekr. bisto vk.koordinatorene ved planlegging av folkemøter når det var behov 

for det. 

➢ Vk.koordinator Telemark hadde kort sykefravær i august, distr.sekr. bisto 

valgkampgruppa i den perioden. 

 

3. Økonomi 

Distr.sekr. hadde ansvar for å føre regnskap og holde god økonomistyring for 

valgkampgruppene. 

❖ Frikjøp av 1.kandidatene og lønn til valgkampkoordinatorene ble koordinert med 

sentralt. Alle fire hadde godkjente avtaler for aktuell periode. 

❖ Fakturaer for samlinger/materiell/utstyr/annet kom direkte til distr.sekr. som sørget for 

betaling. 

❖ Det ble ført egne regnskap for valgkampgruppene, disse er ført som prosjektregnskap 

under fylkeslaget i 24seven. Vk.koordinatorene fikk oppdatert økonomirapport ved 

forespørsel. 

❖ Fylkeslaget fikk kr. 100.000 i ekstraordinært valgkamptilskudd fra sentralt. Dette ble 

fordelt likt på de to valgkretsene. 

❖ Begge valgkretsene søkte organisasjonsfondet og fikk støtte til vk.samlingene 
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❖ Fylkeslaget hadde en mindrekostnad i forhold til budsjett da landsmøtet ble 

gjennomført som digital samling, dette ble likt fordelt som ekstra tilskudd til 

valgkampgruppene. 

❖ I innspurten gjorde fylkeslaget vedtak om ekstra «bevilgning» til valgkampgruppene. 

Valgkrets Telemark brukte dette til bussreklame (som en del av tilleggsfinansiering 

sammen med tilskudd fra sentralt). Valgkrets Vestfold brukte dette til ekstra visninger 

på annonser i digitale aviser. 

 

4. Resultater 

I fylkeslagets valgkampstrategi er målet stortingsrepresentant fra begge valgkretsene. Vi var 

124(?) stemmer på landsbasis fra å nå målet. Grete Wold fikk utjevningsmandatet i valgkrets 

Vestfold, og helt til aller siste opptelling sto det om få stemmer for at Jørn Langeland skulle få 

utjevningsmandatet i valgkrets Telemark, det holdt dessverre ikke helt inn. Men, dette viser i 

alle fall at alle stemmer teller – uansett valgkrets! 

Valgresultatet for hele landet er 7,6% 

Valgkrets Vestfold – fremmøteprosent 76,5% 

SV fikk 8.670 stemmer, det gir et resultat på 6,5% - som er opp 1,2% fra sist stortingsvalg og 

opp 1,6% fra fylkestingsvalget 2019. 

Valgkrets Telemark – fremmøteprosent 74,5% 

SV fikk 5.934 stemmer, det gir et resultat på 6,1% - som er opp 1,2% fra sist stortingsvalg og 

samme fra fylkestingsvalget 2019. 

 

5. Tilbakemeldinger fra organisasjonen 

Det blir laget en oppsummering av tilbakemeldinger fra spørreundersøkelsene til medlemmer 

og lokallag, og fra samlinga i Kragerø sept.2021. Den vil bli lagt til dokumentet som et 

vedlegg. 

 

 


