
Hordaland SV årsmøteperioden 2014- 2015.
Fylkeslaget har jobbet jevnt dette året. Etter at vi nådde våre mål ved Stortingsvalget i 2013 har målet 
vært å legge til rette for styrking av organisasjonen, en skarpere politisk innretting og ikke minst at vi 
skal stille flere lister enn ved kommunevalget i 2011.

Vi er etter fylkesstyrets vurdering på riktig vei på disse områdene.

Likevel har SV store utfordringer, også i Hordaland. Partiet har oppslutningsmessig ligget på et relativt
stabilt lavt nivå siden valget i 2011. I Hordaland har vi mange små og sårbare lokallag med svak 
nyrekruttering.

Det totale medlemstallet i fylket er i positiv utvikling. Hordaland SV er det fylkeslaget med størst 
vekst i medlemstallet. 

Tallene for de tre siste årene er:

2012: 708 medlemmer

2013:740 medlemmer

2014 762 medlemmer

 Etter 8 år i regjering ble partiets politiske visjoner og reformforslag utydelige.  Dette gjelder både i 
offentligheten og innad i partiet. Det er en svært avgjørende men krevende jobb igjen å bli skarpt 
kritiske og konkrete i vår politikk. Vi står nå i en viktig brytningstid for et klart sosialistisk alternativ i 
norsk politikk. Det er vår oppgave å vise nødvendigheten av et sosialistisk alternativ til den blåeste  
regjeringen Norge har hatt si etter krigen.

 Fylkesstyret har diskutert  en rekke  viktige saker dette året. Reservasjonsrett, miljøpolitikk 
(Karbonavgift  til fordeling, villaks). Fylkesstyret har også vektlagt grundige diskusjoner og innspill til
landsstyrets diskusjoner om SVs integreringspolitikk, partiets kommunalpolitiske plattform og partiets
arbeids-ogorganisasjonsplan. 

En viktig prioritering vi har gjort utover årsmøtets beslutninger er satsingen på å etablere en felles 
regionsekretær sammen med Sogn og Fjordane  og Møre og Romsdal. Ordningen baserer seg på at 
partiet sentralt bidrar med midler til stillingen i tillegg til fylkesvise bidrag. Hordalands andel av dette 
er et bidrag på om lag 100 000 kr.året. 

Tilsetting i stillingen ble gjort i slutten av august (Gabriel Steinbekk). Etableringen av stillingen har 
styrket kontoret vesentlig, og har også den positive effekten at samarbeidet med de to andre 
vestlandsfylkene er bedret.

Tilbakemelding opp mot vedtatt arbeidsplan:

Hordaland SV har som hovedmål i 2014:

Styrke SV som et radikalt og høyrøstet sosialistisk parti med en kraftig røst for miljø og rettferdighet. 

Styrke den eksisterende partiorganisasjonen og få økt aktivitet i alle lokallag
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Bygge et godt partiorganisatorisk fundament for den kommende valgkampen

2014 er et mellomvalgår og fylkeslagets hovedmål må være å bygge partiorganisasjonen slik at det i 

2015 stilles mer enn 10 prosent flere lister enn i 2011

Dette gjør vi ved:

 Å gi klare politiske alternativer til høyresidens miljøskadelige, kvinnefiendtlige og 

markedsliberalistiske politikk. 

 Å vise en klar forskjell på høyresidens og SVs politikk ved å fremme SV som et radikalt og 

miljøfokusert alternativ.

Fylkesstyrets vurdering :I uttalelser og avisinnlegg har HSV sin profil vært tydelig på 

miljø, feminisme, asylpolitikk osv. Vi mener vi klarere fremstår som et skarpt sosialistisk 

parti. Særlig Fylkestingsgruppa har fremmet en rekke forslag med tydelig profil mot 

høyresidens politiske retning.

 Få økt støtte og forståelse for kravene i arbeidsgivergarantien (heiltid mv.) fra valkampen 2011

Fylkesstyrets vurdering: Det er ikke tatt særskilte initiativ på dette feltet i 2014.

 Samle motstand mot EU-direktiv som er skadelig for norsk arbeidsliv.

Fylkesstyrets vurdering: Arbeid opp mot NTEU er fulgt opp. Markert motstand mot f.eks. 

nytt forslag om postliberalisering.

 HSV skal prioritere arbeidet med lokalisering av havn for Bergensregionen på basis å sikre 

bevaring av naturområder, redusert behov for godstransport på vei/jord.

Fylkesstyrets vurdering: Gjennomført forberedende diskusjoner særlig med Bergenslaget, 

men saken er mindre aktuell da saken er lagt på is av politisk ledelse i fylket.

 Hordaland SV vil utarbeide eit lokalt landbruks- og distriktspolitisk manifest i tett samarbeid 

mellom fylkeslaget og lokallaga. Det er viktig at SV i heile landet tek ansvar i første line for å 

hindre regjeringa si nedbygging av matjord, sentralisering og markedsutsetting av landbruket. 

Hordaland SV vil arbeide for desentralisert busetnad. 

Fylkesstyrets vurdering:Arbeidet med dette er i gang. Følges også opp på fylkestinget

 Mobilisere rundt viktige dager som 8.mars, 1. mai, 5. juni og til dei to kampanjeukene, i juni 

og november .
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Fylkesstyrets vurdering:Gjennomført mobilisering til kampanjeuker som har ført til mer 

aktivitet i lokallag. Mobilisering til tidenes 8.mars markering var svært god med mange SV 

kvinner i svært sentrale roller.Mobiliseringen til 1.mai i Bergen var vellykket med 

frokostarrangement for alle SVmedlemmer i Bergensområdet.

 HSV skal i 2014 verve flere medlemmer, og øke medlemstallet. 

Fylkesstyrets vurdering:Målet om flere medlemmer nådd med en økning på 22 medlemmer.

 Fylkestyret velger to «listegeneraler» med særskilt ansvar for å koordinere liste og lag 

arbeidet.

Fylkesstyrets vurdering Listeansvarlige ble valgt, men arbeidet er i hovedsak drevet av de 

ansatte. Tillitsvalgte må i større grad ta ansvar for enkeltkommuner frem mot fristen for 

listestilling.

 Utvikle tettere samarbeid med SU og legge til rette for flere felles møteplasser

 Følge opp små og svake lag og kommuner først. Sammen med Hordaland SU ved å ha fokus 

på verving av nye medlemmer i håp om å etablere aktive SU og SV lag. 

Fylkesstyrets vurdering:Fylkesstyret har prioritert besøk og aktivitet til lag uten 

kommunestyrererpesentanter. Det har ikke blitt gjennomført noen særskilt vervekampanje, 

men samarbeidet med SU i distriktskommuner har vært bra. Samarbeidet med SU fungerer 

godt, med god dialog men ingen formelle møteplasser utover fylkesstyret.

 Fremme aktivitet i lokallag uten representasjon i kommunestyre og sørge for at minst to lag 

blir mer aktive enn i dag. SU ønsker også å mobilisere ungdommer i distriktet. 

Fylkesstyrets vurdering:Fylkesstyret har prioritert besøk og aktivitet til lag uten 

kommunestyrerepresentanter. Samarbeidet med SU med mål om økt aktivitet i i 

distriktskommuner har vært bra.

 Arrangere regional konferanse i oktober med fokus på lokal politikk 

Fylkesstyrets vurdering:Fylkeslaget arrangerte i samarbeid med Møre og Romsdal /Sogn og

Fjordane regional konferanse med tema miljø der det også var lagt vekt på lokalpolitisk 

arbeid med miljøsaker.

 Etablere et kommunalpolitisk nettverk for Hordaland å styrke samarbeidet mellom 

kommunestyrerepresentantene. Vi har ikke fått dette nettverket i gang selv om det i en del 
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saker er bedre kontakt mellom kommunestyrerepresentanter i ulike kommuner. Svært viktig

at dette gjennomføres straks etter valget i 2015.

 Å vedlikeholde kontakten med fagforbund, miljøorganisasjoner, kvinneorganisasjoner og 

andre alliansepartnere. Blant annet ved å gjennomføre lokale «Gi SV beskjed»-møter i 

november, i anledning programarbeidet. 

 Styrke arbeidet i faglig utvalg, særlig ved å prioritere kontakt med kvinnedominert forbund i 

og utenfor LO. 

 Styrke arbeidet i kvinnepolitisk utvalg.

Fylkesstyrets vurdering:Kontakten med fagforbund har blitt svekket av at vi i hoveddelen av

årsmøteperioden ikke har hatt faglig leder etter at faglig leder ble ansatt som 

distriktssekretær. Det   har også svekket det kvinnepolitiske arbeidet at kvinnepolitisk leder 

trakk seg tidlig i perioden. Kvinneutvalget har likevel fungert med bistand fra nye 

medlemmer. Det har blitt gjennomført møter med miljøorganisasjoner. Det har vært 

innledere fra disse miljøene på fylkesslagets arrangementer i perioden. I forbindelse med 

programarbeidet til fylkestingsprogrammet har det også vært møter/kontakt med flere 

aktuelle organisajoner.

 Styrke og bygge videre på geografisk SV-samarbeid i; Sunnhordland, Indre Hordaland og 

Strile- og Bergensregionen, og i bydeler i Bergen.

Fylkesstyrets vurdering:Det har vært økt samarbeid på Sotra, og noe mer i Indre 

Hordaland.

 Melde på tre personer fra Hordaland SV til Halvorsenprogrammet. 

 Få til et systematisk arbeid for å rekruttere tillitsvalgte med minoritetsbakgrunn. Tilrettelegge 

for etablering av etnisk likestillingsutvalg. Melde på en person med minoritetsbakgrunn til 

Halvorsenprogrammet.

Fylkesstyrets vurdering:Sendt inn forslag på tre navn til Halvorsenprogrammet. Ali Watti 

ble valgt til å delta på Halvorsenprogrammet. Det har også blitt gjort arbeid med å få flere 

aktive SVere med minoritetsbakgrun. Ikke tatt initiativ til etablering av etnisk 

likestillingsutvalg.

 Det nedsettes en husfondgruppe under fylkesstyret i 2014 med representanter fra BSV, HSV 

og SU. Gruppen skal fremme forslag om bruk av husfondet. 

Hvis de sentrale nettsidene i partiet ikkje oppfyller fylkeslagets 
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Fylkesstyrets vurdering:Representantene fra HSV til gruppen er valgt. Det er enda ikke 

igangsatt arbeid i gruppen. 

 eller lokallagenes behov, skal fylkestyret vurdere om Hordaland SV sjølv skal stå for dette.

Fylkesstyrets vurdering: Nettsidene ble operative våren 2014

 Å hjelpe alle lokallag med å gjennomføre skolering i SVs politikk og organisasjon til nye 

medlemmer i løpet av året. Oppfordre lokallag til å benytte seg av SVs studieforbundet 

(SVSF) i skoleringsarbeidet. 

Fylkesstyrets vurdering: Lagt til rette for skoleringsopplegg  på ulike saker  ved utsending 

av informasjonsopplegg. SVSF er ikke lenger operativt fra sentralt nivå. 

 Det gjennomføres et skoleringsprogram for tillitsvalgte i Hordaland SV og lokallagene i løpet 

av 2014. Fylkeslaget bes ta kontakt med miljøer som tidsskriftet Vardøger, organisasjonen For 

Velferdsstaten for å få gjennomført et slikt program, eller andre relevante miljøer.Årsmøtet ber

fylkeslaget og lokallagene finne nødvendige midler til å gjennomføre skoleringsopplegget.

Fylkesstyrets vurdering:Gjennomført med en vellykket "Politisk  lørdag" i august med 

innledere både fra Vardøger og Res Publica
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