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Arbeids- og organisasjonsplan for Agder SV 
2019-2022 

Innledning 
Arbeids- og organisasjonsplanen er en langsiktig strategi som slår fast de overordna politiske og 
organisatoriske målene for fylkeslaget. Det skal også være en operativ plan, med viktige milepeler.  

Årsmøtet vedtar og reviderer arbeids- og organisasjonsplanen årlig. Gjennom årsberetningen 
gjennomføres årlig evaluering. Planen gjelder for hele fylkeslaget og er gjensidig forpliktende mellom 
fylkesstyret, folkevalgte, lokallagene og andre organer.   

Politisk strategi  

Overordnet mål 
Agder SV skal være en tydelig, radikal stemme for miljø, feminisme, jevn fordeling og internasjonal 
solidaritet i et fylke som har vært preget av borgerlig styre og som er dårligere på likestilling og sosial 
utjevning enn resten av Norge. Vi skal være et åpent, inkluderende og spennende parti for alle som deler 
våre verdier. 

Delmål 1 
Utvikle Agder SV til en politisk kraft som har en tydelig stemme i samfunnsdebatten, og som i samarbeid 
med andre får gjennomslag for en politikk for mindre forskjeller og bedre miljø på Agder. 

Delmål 2 
Ha en velfungerende partiorganisasjon som legger til rette for bred aktivitet, opprettelse av flere lokallag 
og rekruttering av nye medlemmer.  

Delmål 3 
Få oppslutning ved valg på linje med resten av landet. 

Strategiske valg 

Rolle 

SV er et sosialistisk og feministisk parti. Vi arbeider for en politikk som bedrer folks livsvilkår, og som 
bidrar til å ta vare på miljøet for kommende generasjoner.  

Agder SV skal være et viktig og attraktivt parti for venstresiden på Agder. Partiet skal være en offensiv 
premissleverandør for å skape et Agder med mindre forskjeller og bedre miljø. 

Samarbeid med fagbevegelse, landbruksorganisasjoner, miljøbevegelse og interesseorganisasjoner står 
sentralt i arbeidet for å utvikle og få gjennomslag for en rød og grønn politikk for Agder.  
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SV skal også være partiet som reiser debatten om de store linjene i norsk politikk. I samarbeid med 
fagbevegelsen, landbruksorganisasjoner og Nei til EU skal vi vise fram alternativer til dagens EØS-avtale, 
samt spre kunnskap og bygge økt motstand mot skatteflukt/skatteparadis og uønskede internasjonale 
avtaler som TISA, TTIP og CETA. 

Samtidig blir det viktig å styrke forholdet til norsk solidaritets- og fredsbevegelse, ved å aktivt vise frem 
SVs standpunkt mot NATO-ledede operasjoner og for en FN-ledet verdensorden. Med et økende antall 
konflikter i verden, trenger Norge et solidaritets- og fredsparti som kan bringe frem standpunkter som 
spiller på lag med sivilbefolkningen som alltid taper på krig. 

SV vil også synliggjøre hvordan rike land og kapitalkrefter gjennom å drive utbytting hindrer utvikling av 
fattige land, og gjennom det skaper nød og fattigdom. Vi vil delta aktivt i den internasjonale bevegelsen 
som arbeider for snu denne utviklingen. 

Politiske prioriteringer 

• Fordelingspolitikk 
SV vil kjempe for et samfunn med små økonomiske og sosiale forskjeller. Vi vil arbeide for 
omfordeling gjennom skatte- og trygdesystemet, og ved å sikre et godt offentlig tjenestetilbud. 
Mange undersøkelser viser at Agder har store sosiale forskjeller og store variasjoner innen fylket. 
Det er en prioritert oppgave å endre dette. 

• Klima- og miljøpolitikk 
SV skal være en ledende kraft i kampen for utslippsreduksjoner, miljøvennlig transport, omstilling 
og næringsutvikling for ny grønn industri. Vi skal arbeide for å bevare naturmangfold og 
naturverdier, deriblant en sårbar kystsone. SV skal også arbeide for å sikre parker og friområder i 
nærmiljøet slik at alle har lett tilgang til naturverdier. 

• Person- og godstransport 
Av miljøhensyn vil SV arbeide for at mest mulig person- og godstransport flyttes fra vei til 
jernbane og båt, på en dobbeltspors jernbane nær byene og elektriske båter som Norge har både 
teknisk kompetanse og ledig verftskapasitet til å utvikle og produsere. Økt bruk av tog og båt 
reduserer behov for nye motorveier, mens det fortsatt er behov for trafikksikre og bedre veier til 
mindre tettsteder og bygder. 

• Arbeidsliv 
SV vil kjempe mot brutalisering, sosial dumping, arbeidslivskriminalitet, privatisering, 
konkurranseutsetting, økte forskjeller og økonomisk krise. SV vil kjempe for at flere av de som har 
falt utenfor arbeidslivet kan inkluderes og får jobb. Vi støtter fagbevegelsens kamp mot sosial 
dumping og vil bidra til å synliggjøre og kjempe mot konsekvenser av EØS-avtalen. Agder SV vil 
arbeide for at skattefinansierte tjenester utføres i offentlig regi. Vårt mål er at våre tillitsvalgte, 
folkevalgte, valgkandidater og partimedlemmer skal bli de som tydeligst av partiene i fylket 
profilerer fagbevegelsens krav. 

• Utdanning, velferd, helse og omsorg 
SV vil styrke og forbedre offentlige utdannings-, velferds-, helse- og omsorgstilbud ved å bidra til 
økt bemanning og at ansatte gis tid og kompetanse, vises tillit og får faglig frihet til å gjøre en god 
jobb for elevene/studentene og barn/syke/eldre/rusavhengige/voldsutsatte. Sammen med 
brukere og pårørende vil SV arbeide for at dagens sykehus i Agder opprettholdes og styrkes, et 
styrket barnevern og god kvalitet på tilrettelagte og avlastningsboliger. 
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• Likestilling  
SV vil kjempe for å løfte Agder opp fra en av de nederste plassene blant fylkene når det gjelder 
likestilling. Vi vil kjempe for rett til hele, faste stillinger og lik lønn. SV vil arbeide for at LIM-planen 
(likestilling, inkludering og mangfold) blir fulgt opp. 

• Integrering 
SV vil arbeide for tiltak som legger til rette for at asylsøkere og flyktninger raskt kan komme i 
arbeid og bli integrert i samfunnet og samarbeide med frivillige organisasjoner som Norsk  
Folkehjelp, Røde Kors, Refugees Welcome-bevegelsen, m.fl. for en god sosial og kulturell 
inkludering. 

• Internasjonale spørsmål 
SV skal være en tydelig hørbar stemme i den offentlige debatten lokalt om internasjonale 
spørsmål, norsk asylpolitikk og solidaritet med fattige og undertrykte, og for å erstatte EØS- 
avtalen med en handelsavtale og unngå at Norge underlegges TISA eller får skadelige virkninger 
av TTIP eller CETA. 

Organisatorisk strategi 
Analyse 
Agder SV har lagt bak seg sitt første år. Samarbeidet og kontakten på tvers av lokallag i hele Agder har 
styrket seg, og fylkesstyret har ved å legge møtene sine ut til lokallagene fått godt innblikk og tett kontakt 
med de fleste lokallag. Det er en positiv giv i fylkeslaget med sterk medlemsvekst. 

Status: 
• 31.12.2018 hadde vi 555 medlemmer 
• Vi har 12 aktive lokallag 
• Vi har 7 lokallag med representasjon i kommunestyret: Arendal (2), Farsund, Flekkefjord, 

Grimstad, Nye Kristiansand (2 i Kristiansand og 1 i Søgne), Lillesand, og Nye Lindesnes (Mandal) 
• Vi har en representant på fylkestinget i både Aust-Agder og Vest-Agder 
• Vi har 5 lokallag uten representasjon i kommunestyret (Birkenes, Froland, Vennesla, Evje og 

Hornnes, og Risør. De to sistnevnte stiftet i 2018.) 

Våre styrker 
• Vi har rekruttert mange nye medlemmer 
• Vi har en del velfungerende lokallag med god aktivitet 
• Vi har mange dyktige og synlige kommunepolitikere 
• De listene som er vedtatt har gode og engasjerte listekandidater, og vi ser ut til å nå målet om at 

flere enn før kan stemme på SV i lokalvalget i Agder 
• Et fylkesstyre som er godt kjent med lokalorganisasjonen 
• Vi har gjennomført åpne møter med stor oppslutning i mange kommuner i Agder 
• Flere stemmer målbærer SV i media 

Våre svakheter 
• Lavt medlemstall i små kommuner 
• Mange kommuner uten lokallag 
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• En del lokallag er små og sliter med fornyelse 
• Lav oppslutning ved valg 
• Mangler tydelige profiler med hyppige medieoppslag 
• Preger i liten grad dagsorden 

Organisatoriske mål  
• Øke andelen av medlemsmassen som deltar i partiaktiviteter 
• Stille liste i minst en kommune i 2023 der vi ikke stilte liste i 2019 
• Styrke de små lokallagene, blant annet gjennom styreskolering 
• Gjennomføre en god valgkamp der SV er med å sette dagsorden og får valgt inn flere folkevalgte 
• Bli mer synlige i samfunnsdebatten på Agder og bygge flere tydelige SV-profiler 
• Styrke samarbeidet med fagbevegelsen og andre aktuelle organisasjoner på Agder  
• Få flere profilerte SVere i fagbevegelsen 

 

Organisatoriske prioriteringer 

Bygge organisasjonen 
• Fortsette med åpne møter i forbindelse med fylkesstyremøter ute i lokallag. Formålet er å skape 

møteplasser for medlemmer, potensielle medlemmer og andre som er interessert i vår politikk.  
o Ansvarlig for igangsetting: AU 

• Opprette og fremme en digital del-og-bruk-plattform for lokallagene hvor de kan dele aktuelle 
politiske saker og ideer til lokale aktiviteter, debattinnlegg og annen medieprofilering.  

o  Ansvarlig: Fylkessekretær. 
• Besøke alle lokallag og steder med muligheter for nye lokallag årlig for å utveksle ideer, følge opp 

og lage en plan for hvordan de kan danne eller utvikle lokallaget, og tilby SU tilsvarende 
oppfølging. 

o Ansvarlig for igangsetting: AU og fylkessekretær. 
• Ta kontakt med medlemmer uten lokallag minst en gang i året 

o Ansvarlig for igangsetting: AU og fylkessekretær 
• Arbeide for å opprette to nye lokallag gjennom kontakt med enkeltmedlemmer m.m. 

o Ansvarlig for igangsetting: AU og fylkessekretær 
• Fortsette listearbeidet med mål om at flest mulig kan stemme SV 

o Ansvarlig for igangsetting: AU og fylkessekretær 
• Rekruttere nye medlemmer i tilknytning til ulike aksjoner 

o Ansvarlig for igangsetting: Fylkesstyret 
• Arrangere helgeskoleringsseminar 6.–7. april på Hove ved Arendal 
• Arrangere valgkampskolering med sommerfest i juni i Kristiansand 
• Arrangere Sandøyafestival i mellomvalgår for medlemmer fra hele Agder 
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Arbeide for styrket økonomi i fylkeslag og lokallag 

• Søke om økonomisk støtte til SV fra samarbeidende organisasjoner med større økonomiske 
ressurser.  

o Ansvarlig for igangsetting: AU og fylkesstyret 
• Kronerulling i forbindelse med valgkamp 

 
Være bindeledd til partiet sentralt 

• Representere Agder SV på landsmøter/landsstyremøter 
o Ansvarlig for igangsetting: fylkesleder og valgte representanter 

• Arrangere fylkesstyremøter foran landsstyremøter blant annet for å diskutere saker som skal 
behandles i landsstyret og saker som fylkeslaget vil ta opp i landsstyret eller på annen måte med 
partiet sentralt. 

o Ansvarlig for igangsetting: fylkesleder  
• Delta på sentrale arrangement i regi av utvalg i SV 

o Ansvarlig for igangsetting: respektive utvalgsledere i fylkesstyret 

Gjennomføre SV sin politikk 
• Fylkesstyret skal være representert på gruppemøtene i fylkestingsgruppene, og fylkestingsgruppa 

orientere på alle fylkesstyremøtene 
o Ansvarlig for igangsetting: AU og fylkestingsgruppa 

• Folkevalgtskolering for alle som blir valgt inn etter valget 
• Aktivt benytte en digital del og bruk-plattform for folkevalgte 

Utvikle et godt samarbeid med fagbevegelsen 
• Følge opp eksisterende samarbeidsavtaler 
• jobbe for å etablere avtaler med flere fagforeninger. 

o Ansvarlig for igangsetting: faglig leder 

Utvikle samarbeidet med andre organisasjoner 
• Utvikle og styrke samarbeidet med Nei til EU, Attac og andre aktuelle organisasjoner som 

fokuserer på EU/EØS, WTO, TTIP, TISA, CETA og andre tilgrensende saker 
o Ansvarlig for igangsetting: Leder EU/EØS-utvalget 

• Utvikle og styrke samarbeidet med Palestinakomiteen og andre aktuelle internasjonale 
solidaritetsorganisasjoner 

o Ansvarlig for igangsetting: Leder internasjonalt utvalg 
• Utvikle og styrke samarbeidet med aktuelle natur- og miljøorganisasjoner 

o Ansvarlig for igangsetting: Leder miljøpolitisk utvalg 
• Utvikle og styrke samarbeidet med aktuelle organisasjoner som arbeider med asyl- og 

flyktningpolitikk, og organisasjoner som arbeider med integrering og inkludering. 
o Ansvarlig for igangsetting: Leder inkluderingsutvalget 

• Utvikle samarbeidet med organisasjoner som arbeider for likestilling og kvinnefrigjøring 
o Ansvarlig for igangsetting: Leder kvinnepolitisk utvalg 
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Profilere Agder SV 
• Gjennomføre aktiviteter på Agder når SV sentralt legger opp til aksjoner for hele landet 

o Ansvarlig for igangsetting: AU 
• Sammen med lokallagene delta på og være synlige på viktige merkedager som 8. mars og 1. mai 

o Ansvarlig for igangsetting: AU 
• Delta på Arendalsuka med stand og i debatter 

o Ansvarlig for igangsetting: AU 
• Delta på andre arrangementer der partier har anledning til å markere seg. Søke å bli invitert til 

debattpanel o.l. der det er mulig. 
o Ansvarlig for igangsetting: AU 

Mediearbeid 
• Utarbeide en strategi for bruk av Internett og sosiale media 

o Ansvarlig for igangsetting: AU og fylkessekretær 
• Vurdere behovet for medieskolering for kommunepolitikere og andre interesserte 

o Ansvarlig for igangsetting: AU 

Støtte og bidra til å styrke Sosialistisk Ungdom 
• Stille opp og delta på møter og arrangementer når SU ber om det 

o Ansvarlig for igangsetting: Fylkesstyret og lokallagsstyrene 
• Inkludere og invitere SU-medlemmene til møter og arrangementer som SV har 

o Ansvarlig for igangsetting: Fylkesstyret og lokallagsstyrene 
• Bidra med kjøring og logistikk i tilknytning til skolevalgkampen 


