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Sak 1  Dagsorden og konstituering 

Dagsorden fredag 25/1-19 

17:00 - 17:30  Registrering 1 

17:30 - 17:45 Sak 1 Åpning og konstituering 2 

17:45 - 18:15 Sak 2 Politisk innledning v/ Kari Elisabeth Kaski 3 

18:15 - 19:00  Debatt om politisk situasjon 4 

19:00 - 19:15  Pause 5 

19:15 - 19:25 Sak 3 Fremlegging av valgkomitéens innstilling 6 

19:25 - 19:50 Sak 4 Fremlegging valgprogram v/ programkomitéens leder Tina Åsgård 7 

19:50 - 21:00  Fremlegging av endringsforslag til valgprogram og debatt 8 

 - 21:00  Avslutning for dagen, siste frist for endringsforslag til valgprogrammet 9 

Dagsorden lørdag 26/1-19 

09:00 - 10:00 Sak 5 Fremlegging av uttalelser med debatt 10 

10:00 - 10:10 Sak 6 Styrets årsberetning  11 

10:10 - 10:20 Sak 7 Regnskap 12 

10:20 - 10:30 Sak 8 Årsmelding fra bystyregruppa 13 

10:30 - 10:45 Sak 9 Arbeids- og organisasjonsplan  14 

10:45 - 11:00 Sak 10 Budsjett 15 

11:00 - 11:45  Lunsj 16 

11:45 - 12:15  Redaksjonskomitéenes innstillinger 17 

12:15 - 12:45  Lesepause 18 

12:45 - 13:30  Avstemning  19 

13:30 - 14:30 Sak 11 Valg av nytt styre, fylkesårsmøtedelegasjon, innstilling til 20 

Landsmøtedelegasjon, revisor og valgkomité for Bergen SV 21 

  14:30  Avslutning 22 

Bergen SV minner om nominasjonsmøte lørdag 16/1 2019 kl 15:00 i samme lokaler.  23 
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Konstituering 

• Som ordstyrere innstiller styret på [medlem] og [medlem]. 24 

• Som referenter innstiller styret på Audun Syltevik og [medlem]. 25 

• Som protokollunderskrivere innstiller styret på [medlem] og [medlem]. 26 

• Som redaksjonskomité for arbeidsprogram og uttalelser innstiller styret på Mikkel 27 

Grüner (leder), Julia Røiseland og Ivar Grape Arnesen. 28 

• Som redaksjonskomité for valgprogram innstiller styret på Jarle Brattespe (leder), 29 

Johanne Vaagland, Lillian Blom, Vigdis Vestvik og Rasmus Madsen Berg (SU).  Gabriel 30 

Steinsbekk fungerer som sekretær for redaksjonskomiteen. 31 

Forretningsorden 

• Det er berre medlemmer av Bergen SV som har tale-, forslags- og stemmerett på 32 

årsmøtet. Observatørar kan gis talerett. 33 

• Det vert gjeve rom for 2 innlegg til kvar sak, første gong 3 minuttar, andre gong 2 34 

minuttar. 35 

• Delegatar som ikkje har norsk som fyrstespråk vart gjeve 1 ekstra minutt i tillegg til 36 

den ordinære taletida. 37 

• Dirigentane kan overfor årsmøtet foreslå redusert taletid, dersom tidsrammene for 38 

møtet er i fare. Slike forslag vert avgjort ved alminneleg fleirtal. 39 

• Det vert 1 replikk og 1 svarreplikk til kvart innlegg. 40 

• Medlemmer av styret og saksinnleiar kan få ordet utanom talelista for å svare på 41 

spørsmål eller for å gje saksopplysningar. 42 

• Til forretningsorden kan det gjevast 2 innlegg til same sak, maks 1 minutt kvar gong. 43 

• Forslag det skal stemmast over, må gjevast skrifteleg til dirigentane før strek er sett. 44 

• Avstemming vert i regelen gjort ved handsopprekking. Ved personval skal ein 45 

gjennomføre skriftleg avstemming viss ein (1) delegat krev det (elles vert det gjort 46 

ved handsopprekking).  47 
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Sak 3 Fremlegging av valgkomitéens innstilling 

til styret i Bergen SV: 

Valgkomiteens innstilling til styret i Norges største SV -lokallag er som følgende: 48 

Leder:    Steinar Nørstebø  49 

Politisk nestleder:  Tina Åsgård  50 

Organisatorisk nestleder: Johanne Vaageland ikke på valg 51 

Kasserer:   Ørjan Hatlestad 52 

Styremedlem:   Erik Gullaksen  NY  53 

Styremedlem:   Ivar Grape Arnesen 54 

Styremedlem:   Kristin Skaar 55 

1. vara:    Linda Gangstøe 56 

2. vara:    Steinar Sandstad NY 57 

3. vara:    Julie Røiseland 58 

4. vara:    Benedict Peter  NY 59 

5. vara:    Åge Christian Jacobsen 60 

6. vara:    Siri Fransson 61 

 7. vara:   Sorel Souare 62 

Valgkomitéens innstilling til revisorer for 2019 

• Lillian Blom 63 

• Roar Sletteland  64 
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Sak 4  Endringsforslag til valgprogram 

Endringsforslag 1: Innkommet forslag fra Forbrukerrådet, v/ Tone Li Sandvik 

Hei. 65 

Forbrukerrådet ønsker med dette å gi innspill til Bergen SV sitt partiprogram om mat og måltider i 66 

barnehage, SFO og eldreomsorgen. 67 

Vi setter svært stor pris på om dere i Bergen SV tar med innspillet i deres arbeid med partiprogram 68 

for 2019-2023. 69 

Bakgrunn  

Kommunene har ansvaret for maten som serveres i barnehager, SFO, sykehjem og institusjoner, ofte 70 

også til hjemmeboende eldre. Målgruppene er ulike og har forskjellige behov, men fellesnevneren er 71 

at et godt mattilbud har stor betydning for helse og helbred. Et godt mat- og måltidstilbud setter 72 

hovedpersonen i sentrum.  73 

Det er svært store ulikheter i det mat- og måltidstilbudet som gis både unge og eldre rundt om i 74 

landet. Det har Forbrukerrådets undersøkelser vist. Blant annet gjelder dette selve maten som blir 75 

servert, antall måltider, timer nattefaste, kompetansen til ansatte, og hvor mye penger som brukes 76 

på mat. Mer om Forbrukerrådets undersøkelser her: https://www.forbrukerradet.no/mat 77 

Et sunt kosthold er en investering i morgendagens folkehelse. Dersom barna får ernæringsriktig mat 78 

og lærer seg sunne kostvaner i barnehagen og SFO/AKS, kan flere unngå barnefedme, samt 79 

livsstilssykdommer i voksen alder. Dessuten kan det være sosialt utjevnende. 80 

Vi vet at mange eldre er underernærte eller står i fare for å bli det, og vi vet at mat- og 81 

måltidstilbudet varierer svært mye rundt om i landet. Et bedre tilbud trenger ikke å koste mer, snarer 82 

tvert imot, for ofte kan mat erstatte medisiner. 83 

Hvorfor mat- og måltidspolitikk? 

Folkehelseloven pålegger kommunen et ansvar for å arbeide langsiktig og systematisk. En mat- og 84 

måltidspolitikk er et verktøy som sikrer at kommunens politiske mål settes ut i livet, slik at 85 

kvalitetsstandarder og leverandøravtaler ivaretas. Det er bindeleddet mellom teori og praksis. I 86 

Sverige har to av tre kommuner vedtatt en mat- og måltidspolitikk. I Danmark er det også utbredt å 87 

ha en politikk for mat og måltider levert av det offentlige. Erfaringene er svært gode. Ved å ha 88 

omforente mål for innsatsen på mat, måltider og ernæring for både unge og eldre dras tilbudet i 89 

større grad i samme retning, og brukere og foresatte eller pårørende får økt mulighet til vite hva de 90 

kan forvente av tjenesten. 91 
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Barnehage: 

91 % av alle barn mellom 1-5 går i barnehage i Norge. Vi vet at det er enorme forskjeller i maten som 92 

serveres i norske barnehager. 93 

Følgende kan styrke mat- og måltidstilbudet i barnehagen: 94 

1. Innføre en mat- og måltidspolitikk som sikrer barna sunn mat og gode måltidsrammer, i både 95 

kommunale og private barnehager 96 

2. Mattilbudet i barnehagen skal være velsmakende, trygt og sunt, og følge Helsedirektoratets 97 

retningslinjer for mat og måltider i barnehagen. 98 

3. Kompetanseheving blant barnehageansatte som sikrer at personalet har nødvendig teoretisk 99 

og praktisk kunnskap om barns mat- og ernæringsbehov. 100 

4. Jevnlige bruker/foreldreundersøkelser, og åpenhet om resultatene av disse. 101 

5. Gjennomgå, og eventuelt endre, kostpengenes innretning for å sikre at lavinntektsfamilier 102 

blir ivaretatt. 103 

SFO: 

Ikke alle SFO-er i Norge serverer mat, og det er ikke er nasjonalt krav at dette skal gjøres. 104 

Der det serveres mat er det svært store ulikheter mellom SFO-er, også innad i en del kommuner. 105 

Følgende kan styrke mat- og måltidstilbudet i SFO:  106 

6. Innføre en helhetlig mat- og måltidspolitikk som sikrer barn og unge sunn mat og gode 107 

måltidsrammer. 108 

7. Mattilbudet på SFO skal være velsmakende, trygt og sunt, og følge Helsedirektoratets 109 

retningslinjer for mat og måltider i skolen. 110 

8. Mat- og måltidstilbudet må forankres i de kommunale vedtektene for skolefritidsordningen. 111 

9. Kompetanseheving blant SFO-ansatte som sikrer at personalet har nødvendig teoretisk og 112 

praktisk kunnskap om barns mat- og ernæringsbehov. 113 

10. Jevnlige bruker/foreldreundersøkelser, og åpenhet om resultatene av disse. 114 

11. Gjennomgå, og eventuelt endre, kostpengenes innretning for å sikre at lavinntektsfamilier 115 

blir ivaretatt. 116 

Eldre: 

Måltidene er gjerne dagens viktigste holdepunkt for beboere på sykehjem, men ikke alltid et 117 

høydepunkt. Ofte handler et bedre mat- og måltidstilbud om organisering og ledelse. 118 
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Følgende kan styrke mat- og måltidstilbudet til eldre: 119 

12. Innføre en mat- og måltidspolitikk som gir våre eldre appetitt på livet. (Eventuelt: som sikrer 120 
alle som får servert mat i kommunal regi får velsmakende, trygg og sunn mat i gode 121 
måltidsrammer.) 122 

13. Alle mottakere av pleie- og omsorgstjenester skal sikres et trygt, velsmakende og 123 

ernæringsmessig godt mattilbud. 124 

14. Kompetanseheving blant ansatte for å sikre god kunnskap om mat og måltider til eldre. 125 

15. Legge til rette for individuelle ønsker og behov, innflytelse på matvalg og involvering av 126 

pårørende. 127 

16. Regelmessige bruker- og pårørendeundersøkelser 128 

17. Sørge for at nattfasten på maks 11 timer overholdes 129 

Folkehelseloven: https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2011-06-24-29 130 

Styret innstiller at forslaget oversendes til redaksjonskomiteen. 131 

Endringsforslag 2: Innspill til valgprogrammet fra Rikke Wallem 

Etter fjorårets pleiepengesak håper jeg at SV kan fortsette å markere seg som forkjempere for et 132 

inkluderende samfunn for barn og voksne med ulike funksjonsnedsettelser og deres pårørende. Helt 133 

konkret vil jeg foreslå et fokus på tilrettelagte stellefasiliteter for alle aldre i Bergen. Stellebord på 134 

kjøpesentre, universitetsbygg, spisesteder osv. kan bare brukes for barn opp til 3/4 års alder. For 135 

større barn og voksne som er avhengige av hjelp til stell er de reelle alternativene gulvet på 136 

handicaptoalettet, baksetet i bil (for dem som har en), eller (for barn) vogn eller parkbenker. Dette er 137 

uverdig for den trenger stell, og fører til at mange velger bort aktiviteter som museumsbesøk, 138 

handleturer, kafébesøk med venner m.m. Gode stellefasiliteter for de som trenger det uavhengig av 139 

alder vil bidra til å gjøre Bergen, og alle dens muligheter, tilgjengelig for alle. 140 

Styret innstiller at forslaget oversendes til redaksjonskomiteen  141 
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Sak 5  Uttalelser 

Uttalelse 1  Cruisetrafikk og bymiljø 

Bergen SV ønsker å ta opp et tema som omhandler turisme i byen og da spesielt cruise-trafikken. 142 

De siste årene har antall båter som anløper Bergen økt betraktelig, og sesongen har utvidet seg til nå 143 

å gjelde trafikk stort sett hele året.  144 

Med et så stort antall turister, får Bergen mye gratis reklame, og vi er heldig som får så mye 145 

oppmerksomhet og antakelig kan vise til økt salg i butikker og restauranter. 146 

Det er jo veldig bra for Bergen by! 147 

Men: i 2019 vil det ankomme mer enn 400 båter til Bergen havn (ifølge Bergen Havnevesen sin 148 

anløpsoversikt på nettet), og de første kom allerede 11. januar 2019. Denne oversikten er foreløpig 149 

og vil antakelig øke i løpet av 2019. De siste båtene reiser i slutten av november i år,  150 

og det er mange av båtene som blir liggende over flere dager. 151 

Båtene dumper kloakk når de ligger til kai, produserer mengder med avfall og spyr ut masse røyk fra 152 

dieselmotorer. En cruisebåt produserer like mye dieselrøyk på én dag som 13000 dieselbiler. 153 

Turistene benytter seg også av et omfattende organisert busstilbud, noe som skaper støy og 154 

forurensing i sentrum. Når turistene besøker mange av byens mange fasiliteter, museer, Fløibanen og 155 

så videre, blir ofte bussene stående på tomgang i påvente av at passasjerene skal returnere. 156 

Spørsmålet som da dukker opp er: er dette bærekraftig vekst for Bergen by?  157 

Bergen SV mener at vi må stille krav til båtene: 158 

• At kloakk tømmes først når båten er til havs 159 

• Avfall og resirkulering må håndteres på land 160 

• Krav til landstrøm og tilpasning til norsk standard 161 

• Restriksjoner av organisert busstrafikk 162 

• Bedre regulering i bruk av byens turområder 163 

Hvis disse punktene skal oppfylles, vil det medføre at båtene må betale mer for å legge til kai. Dette 164 

vil synliggjøre den kosten all forsøplingen genererer. 165 

Det er også dokumentert hos diverse forskningsinstitusjoner at oksygennivået i fjorden degraderes 166 

ved nedbryting av kloakk, noe som ødelegger for det marine livet. 167 

Bergen SV ønsker å gjøre det klart at disse punktene må være oppfylt før båter får anløpe. 168 

I tillegg må antall skip begrenses slik at antallet står i forhold til hva Bergen er i stand til å tilby av 169 

kaiplass. 170 
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Forslagsstiller: Styret i Bergen SV v/ Kristin Skaar 171 

Styret innstiller på at uttalelsen vedtas av årsmøtet og sendes til fylkesårsmøtet. 172 

Uttalelse 2  Pakkeforløp i psykisk helsevern: New public management på ville veier 

Pakkeforløp bygger på en ide om standardisering av tjenestetilbudet hvor alle pasienter skal få like 173 

god behandling innenfor faste tidsfrister, noe som er et godt mål i seg selv. I kreftbehandling har man 174 

sett gode resultater av denne standardiseringen, men når den nå skal overføres til psykisk helsevern 175 

møter man på utfordringer. Ved somatiske lidelser kan man ofte identifisere en årsak og virksom 176 

behandling som vil kunne gjelde de fleste med samme lidelse og dermed kunne dele ut den samme 177 

pakken til mange med stor suksess. Det er imidlertid mange veier inn i en depresjon og kanskje enda 178 

flere veier ut av denne avhengig av personens livssituasjon, erfaringer, personlighet og diverse øvrige 179 

faktorer. Således vil man trenge mange forskjellige pakker til mennesker med samme psykiske 180 

lidelse/vanske og faren er stor for at man velger feil pakke og at ingen pakker faller helt i smak for 181 

noen i det hele tatt.  182 

Dette var noe av kritikken som kom i forkant av at pakkeforløpene i psykisk helsevern ble rullet ut 183 

gjennom høsten 2018, og nå begynner implementeringen i begynnelsen av 2019. Pakkeforløpene 184 

viser seg å gi lite føringer til hva en behandling skal innebære utover tidsfrister og stadig nye krav til 185 

dokumentasjon hos helseforetakene. Det følger heller ikke med noen midler for innføring av 186 

pakkeforløpene. Dermed føyer pakkeforløp i psykisk helsevern seg inn i rekken av tiltak som 187 

vektlegger effektivitet, standardisering og «one size fits all» i helse-Norge. SV ønsker et psykisk 188 

helsevern i Norge som har tid og rom for mennesker i livskriser og tar avstand fra new public 189 

management tenkning i psykisk helsevern. 190 

Men hva med de pasientene som opplever å bli kasteballer på grunn av uklare symptomer og 191 

dermed blir sendt til den ene utredningen etter den andre før de får en diagnose.  Disse pasientene 192 

passer ikke inn i det pent avklarte «pakkesystemet». 193 

Samtidig er sykehusavdelingen en travel arbeidsplass og det er bekymringsfullt at nye oppgaver 194 

pålegges uten at det følges opp med nødvendige ressurser. Sykehusene har i ulik grad klart å følge 195 

opp de krav som ligger i de enkelte pakkeforløp.  196 

Nye pålagte oppgaver for sykehusene kombinert med streng budsjettkontroll gjør at blant annet 197 

bildediagnostikk blir en enda trangere flaskehals for pasientene enn tidligere. Ambisjonsnivået innen 198 

de forskjellige pakkeforløpene må ikke bli tomme ord, men følges opp med tilførsel av ressurser som 199 

sikrer kapasitetsutnyttelse av kostbart utstyr i sykehusene, gode nok tjenester til pasientene og gode 200 

arbeidsplasser for de ansatte. 201 

mailto:bergen@sv.no


Årsmøte 2019 

Bergen Sosialistisk Venstreparti  sv.no/bergen  
St. Jakobs plass 9, 5008 BERGEN  bergen@sv.no  
 11 

SV vil:  

• Ha mer fokus på kvalitet enn kvantitet i psykisk helsevern. 202 

• Dersom oppgaver som har ligget til spesialisthelsetjenesten skal overføres til 203 

kommunen må det følge med midler og kompetanseheving.  204 

• Bergen SV vil derfor jobbe for at grunnbemanningen i helsesektoren økes. Vi trenger 205 

en god offentlig helsetjeneste til beste for pasienter og ansatte! 206 

Forslagsstiller: Styret i Bergen SV v/ Linda Gangstøe og Julia Røiseland 207 

Styret innstiller på at uttalelsen om vedtas på årsmøtet og sendes fylkesårsmøtet. 208 

Uttalelse  3 Bybanen til Fyllingsdalen, Sandviken og Åsane – snarest! 

I juni 1995 gjorde bystyret i Bergen vedtak om at planleggingen av bybane til Flesland skulle starte. 209 

22 juni 2017 ble bybanen fra Bergen sentrum til Flesland åpnet for trafikk. Bybanen til Flesland har 210 

helt siden åpningen fått svært positiv omtale, og er i dag en helt nødvendig del av transportsystemet 211 

i den sørlige delen av Bergen. Bystyret har vedtatt planer for en videre utbygging av bybanen til 212 

søndre bydel og til Fyllingsdalen. Det er videre utarbeidet et trasevalg som banen skal ha over 213 

Bryggen og i Sandviken. Planen er så at bybanen skal gå gjennom Eidsvåg til Åsane senter og ende 214 

opp i Vågsbotn. Disse prosjektene vil kreve betydelige økonomiske og tekniske ressurser, som Bergen 215 

kommune alene ikke vil kunne realisere. Staten har åpnet for at statlige myndigheter kan støtte 216 

prosjektene med inntil 50% v utbyggingskostnadene, og i spesielle tilfeller kan en være villig til 217 

ytterligere bidrag, dersom et prosjekt vil ivareta verdifulle natur- eller kulturmiljø. Staten kan også ta 218 

50% av kostnadene for en videre utbygging av kollektivtraséer, sykkeltraséer og gangstier. For å sikre 219 

helt nødvendig infrastruktur, som også vil kunne finansieres innenfor den nye modellen statlige 220 

myndigheter har planlagt, skal en fullføre bybanen til Fyllingsdalen og bymiljøtunellen, samt 221 

utarbeide gode trafikkløsninger for kollektiv i sentrum. 222 

Forslagsstiller: Styret i Bergen SV v/ Åge Christian Jacobsen. 223 

Styret innstiller på at uttalelsen vedtas. 224 

Uttalelse 4  Spinraza for alle!  

Framleis kjempar mange vaksne, frå 18 år og oppover, med diagnosen Spinal Muskelatrophy (SMA) 225 

utan å få medisinsk hjelp. Kvar dag slit dei med å takla tapet av muskelkraft og det å måtta be om 226 

hjelp til stadig nye små gjeremål. Heile tida er dei redde for smitte som kan gi dei ein ny 227 

lungeinfeksjon og setja livet i fare igjen. Og kvar dag drøymer dei om å få tilgang til den magiske 228 

medisinen Spinraza som Beslutningsforum har nekta dei. Samtidig høyrer dei om dei gode resultata 229 
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mange under 18 år har fått etter at dei fekk dei etterlengta magiske dråpane medisin. Og i USA har til 230 

og med godt vaksne med SMA fått gjenvunne krefter og kapasitet.  231 

Bergen SV har i heile 2018 kjempa kampen for pasientgruppa med SMA og andre som kan koma i 232 

same situasjon i framtida. I godt samarbeid med Helsepolitisk talsperson i SV sentralt har me 233 

foreslått fleire endringar, stilt mange spørsmål til ansvarleg Statsråd Høie og prøvd på alle vis og nå 234 

fram. Men Statsråden tek ikkje ansvar og dei borgarlege partia nektar å finna løysingar. Dei 235 

ansvarlege let denne pasientgruppa segla sin eigen sjø og held dei i tillegg for narr ved å stadig gi dei 236 

brutte håp.  237 

Bergen SV sitt årsmøte:  238 

o nektar å gi opp kampen for dei vaksne med SMA!  239 

o Skal kjempa imot aldersdiskriminering på medisin!  240 

o Vil fortsatt ha fokus på den skitne legemiddelindustrien  241 

o Skal kjempa for å få individuell utprøving av nye medisiner i Norge  242 

Alle har rett på eit trygt og verdig liv!  243 

#Spinrazaforalle  244 

Forslagsstiller: Styret i Bergen SV v/ Siri Fransson og Oddny I. Miljeteig 245 

Styret i Bergen SV innstiller på at uttalelsen vedtas av årsmøtet og sendes fylkesårsmøtet i tillegg til 246 

relevante media. 247 

Uttalelse 5  På tide å snu: Stopp nedbyggingen av kriminalomsorgen!  

Etter 39 år som en av kriminalomsorgens ledestjerner er det nå besluttet at nedleggelse av avdeling 248 

Osterøy i Bergen fengsel blir virkelighet. Fengselet på Ulvsnesøy huser 31 innsatte , hvorav 9 kvinner. 249 

Avdelingen har vært kjent for å ha uvanlig gode resultater hos innsatte både med tanke på skolegang, 250 

bedre rusmestring og livsmestring samt mindre grad av tilbakefall til kriminalitet. Avdelingen har gått 251 

foran i utvikling av metoder samt bidratt til å modernisere og videreutvikle kriminalomsorgen. 252 

Avdelingen har også vært kjennetegnet av et sjelden godt samspill mellom innsatte og ansatte som 253 

sammen har både hatt en innholdsrik hverdag samt samarbeidet om større prosjekter som 254 

operaforestillinger og lignende. Fengselsavdelingen ved Ulvsnesøy er arbeidsplass for 40 ansatte, 255 

samt viktig for lokalsamfunnet i Vaksdal kommune.  256 

Gjennom de siste årene har den blåblå regjeringen kommet med stadig nye kutt i kriminalomsorgen. 257 

De ansatte har varslet om at dette går på bekostning av både muligheter for rehabilitering og for 258 

sikkerhet til både innsatte og ansatte i norske fengsler. Det siste i rekken av begredeligheter er at 259 

man nå har foreslått i budsjett for 2019 å legge ned 250 åpne fengselsplasser (lavere sikkerhetsnivå). 260 

Argumentasjonen er at bruken av elektronisk soning gjør at det er mindre behov for fengsler som 261 
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Ulvsnesøy. Alternative straffegjennomføringer er et godt tiltak, men mange kvalifiserer ikke for 262 

denne typen straffegjennomføring. Dette gjelder ofte dem med størst utfordringer i livet; de som 263 

mangler bosted, har lite formell utdanning, har store utfordringer knyttet til rus og gjerne også 264 

psykisk helse. Vi mangler også i stor grad et godt tilbud til kvinnelige innsatte, og her presenterer 265 

åpne fengsler en unik mulighet. Nedleggelse av åpne fengselsplasser forsterker allerede eksisterende 266 

klasseskiller og gir dem med størst utfordringer en enda tyngre vei tilbake til et lovlydig liv.  267 

SV vil:  

• Opprettholde nåværende antall fengselsplasser med lavere sikkerhetsnivå  268 

• Ha flere ansatte i kriminalomsorgen  269 

• Styrke tilgang til rehabiliterende tiltak under soning  270 

• Ha et bedre tilbud til kvinnelige innsatte 271 

Forslagsstiller: Styret i Bergen SV v/ Julia Røiseland 272 

Styret innstiller på at dette vedtas av årsmøtet og videresendes fylkesårsmøtet. 273 

Uttalelse 6:  En kollektivsatsing for fremtiden  

I 2017 var det neste 70 millioner kollektivreiser i Hordaland. Av disse var hele 61,5 millioner i 274 

Bergensområdet, og Bybanen sto for 18 % av alle reiser i fylket. Selv om det har vært en klar økning i 275 

antall kollektivreiser de siste årene, går omstillingen fra privatbilisme til nullutslipps kollektivtrafikk 276 

fremdeles for sakte.  277 

For å sikre en kollektivsatsing for fremtiden er det viktig at Bergen kommune og den nye 278 

fylkeskommunen får et sterkere samarbeid om både planlegging og drift av kollektivtrafikken i 279 

Bergensområdet.  280 

Både bystyret og fylkestinget behandlet ved inngangen til 2019 saker om ulike samarbeidsformer 281 

mellom kommune og fylke. SV er skeptiske til å omgjøre Skyss til et AS, og stemte derfor mot dette i 282 

både Bergen og Hordaland. Et tettere samarbeid mellom kommune og fylke må ikke føre til mindre 283 

grad av politisk kontroll over kollektivtrafikken.  284 

Med en hånd på rattet i styringen av kollektivtrafikken vil Bergen SV at det skal satses på flere 285 

avganger på både buss og bane, også på kryss og tvers i byen. Bussavganger må spesielt prioriteres 286 

der det i dag ikke går Bybane. I tillegg vil vi arbeide for at prisene for å kjøre kollektivt alltid skal være 287 

lavere enn bompengesatsen for privatbiler, og at bompengeinntektene også kan brukes til å 288 

finansiere drift av kollektivtransporten.  289 

Slik kan Bergen og nye Vestland jobbe sammen for en kollektivsatsing for fremtiden.  290 
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Forslagsstillere: Oddny Miljeteig og Mikkel Grüner. 291 

Uttalelse 7: SV vil sikre ny kurs for Bergen i 2019  

Etter kommunevalget i 2015 valgte Arbeiderpartiet å samarbeide med KrF og Venstre. Derfor har 292 

Bergen i snart fire år vært styrt av et sentrumsbyråd. Det sittende byrådet har ikke tatt reelle grep for 293 

å skape et mer rettferdig og grønnere Bergen. SV vil ved kommunevalget i 2019 jobbe for å sikre en 294 

ny kurs for Bergen, med en tydelig politikk for de mange, ikke for de få. 295 

SV vil dersom valgresultatet tilsier det gå i forhandlinger med partier som deler vårt mål om en 296 

tydelig rød og grønn kurs for Bergen. SVs mål vil være å delta i dannelsen av et nytt byråd i Bergen. 297 

Gjennomslag for SVs politiske hovedkrav, samt gjennomslag i den politiske avtalen for øvrig, vil 298 

avgjøre om SV vil inngå i et slikt samarbeid. 299 

Årsmøtet til Bergen SV vil på bakgrunn av politiske prioriteringer og valgprogrammet for 2019-2023 300 

med dette be lokallagsstyret utarbeide forslag til inntil fire politiske hovedkrav for den neste 301 

valgperioden, som skal legges frem for diskusjon og vedtak på et medlemsmøte i mai 2019. 302 

Forslagsstiller: Styret i Bergen SV 303 

Endringsforslag fra Ole Helge Gundersen: 

Jeg mener at styrets uttalelse - SV VIL SIKRE NY KURS FOR BERGE I 2019, er problematisk fordi at når 304 

man skriver at "SV vil, dersom valgresultatet tilsier det, gå i forhandlinger med partier som deler vårt 305 

mål om en tydelig rød og grønn kurs for Bergen", så kan dette forstås dithen at man også etter dette 306 

valget, kan velge å utelukke deltakelse i et byråd, fordi at enkelte partier, som i 2015, var invitert til 307 

forhandlinger av Arbeiderpartiet. 308 

Uttalelsen nevner også at man har krav om gjennomslag for politiske hovedkrav og gjennomslag i 309 

den politiske avtalen forøvrig, for å inngå i et byrådskoalisjonssamarbeid. 310 

Problemet er at man ut ifra uttalelsen ikke vet hva som "trumfer" hva. Har man allerede definert 311 

hvilke partier som kan gi en tydelig rød og grønn kurs, eller skal man først forhandle og så se hvilken 312 

plattform man blir enige om. 313 

Jeg mener at dette må presiseres mye klarere. Ellers mener jeg at vi kan risikere å komme opp i 314 

samme situasjon som etter valget i 2015. 315 

Styret innstiller på at uttalelsen vedtas slik den foreligger. Videre innstiller styret på avvise forslag fra 316 

Ole Helge Gundersen som involverer å nevne konkrete partier, som kan sees i sammenheng med 317 

denne uttalelsen. 318 

Uttalelse 8:  Fagforeningsknusing og sosial dumping truer den norske modellen 

Vi ser et arbeidsliv i dag der fagforeningsknusing, utnyttelse av billig arbeidskraft, undergraving av 319 

arbeidsfolk sine lønns- og pensjonsrettigheter brer om seg.  Arbeidsfolk som velger å organisere seg 320 

mailto:bergen@sv.no


Årsmøte 2019 

Bergen Sosialistisk Venstreparti  sv.no/bergen  
St. Jakobs plass 9, 5008 BERGEN  bergen@sv.no  
 15 

for å få ordnede lønns- og arbeidsvilkår blir effektivt slått tilbake av useriøse og kyniske 321 

arbeidsgivere. Arbeidsgivere som setter egen profitt foran alt. 322 

Stadig oftere må arbeidsfolk streike for tariffavtale. Vi har dessverre arbeidsgivere som velger å legge 323 

ned bedriften, eller slå seg konkurs, for å unngå tariffavtale, både i vårt nærområde og i landet 324 

forøvrig. 325 

Innen barnehagedrift var det i året som gikk to streiker for tariffavtale, Krokusen barnehage i 326 

Sandefjord og Elvebakken Barnehage på Inderøya. Eier av Elvebakken la ned driften. Elektrokjeden 327 

Power i Porsgrunn og transportansatte ved Elkjøp, Lørenskog har streiket for tariffavtale. Elkjøp sa 328 

opp alle ansatte og la ned avdelingen. Heismontører i Orona og elektromontører i Traftec har også 329 

måttet streike for tariffavtale. Det som har vært en selvsagt rett i norsk arbeidsliv, retten til 330 

tariffavtale, er ikke lenger så selvsagt. 331 

Norse Production som var etablert på Skaganeset i Sund kommune valgte å slå seg konkurs for å 332 

komme unna tariffavtalen. Umiddelbart etter konkursen ble det opprettet et nytt selskap, Sund 333 

Laksepakkeri, og ingen fagorganiserte fikk jobb videre. 334 

I november streiket 56 sykepleiere i private NHO- bedrifter for å få lønns- og arbeidsvilkår som 335 

sykepleiere i det offentlige.  En kynisk arbeidsgiverorganisasjon varslet lockout for 500 sykepleiere 336 

noe som førte til at regjeringen gikk inn med tvungen lønnsnemnd, grunngitt som fare for liv og 337 

helse. 338 

Vi ser et arbeidsliv der hele faste stillinger langt på vei er i ferd med å bli erstattet av et arbeidsliv 339 

preget av midlertidighet og innleid arbeidskraft. Færre er fagorganisert, ofte av frykt for å miste 340 

jobben. I stadig større omfang flyttes ansvar og risiko over fra bedrift til arbeidstaker ved at de 341 

ansatte må være registrert som selvstendige næringsdrivende for så å bli leid inn. 342 

Bergen SV tar kampen for å bevare den norske modellen som er bygd på god økonomisk styring, god 343 

offentlig velferd og et godt organisert arbeidsliv. 344 

Vi må ha en sterkere arbeidsmiljølov, slå hardere ned på sosial dumping og flytte makt fra sjefer og 345 

eiere til ansatte. 346 

Bergen SV står sammen med fagbevegelsen i kampen mot sosial dumping, i kampen for anstendige 347 

lønns-pensjons- og arbeidsvilkår. 348 

Forslagsstiller: Styret i Bergen SV v/ Vigdis Vestvik 349 

Styret innstiller på at uttalelsen vedtas av årsmøtet og sendes fylkesårsmøtet. 350 

Uttalelse 9 

Årsmøtet i 2019 skal fatte et vedtak, hvor fullmakter gis på følgende vis: 

Medlemsdemokratiet setter disse politiske og organisatoriske rammer: 351 
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• De velger valglisten på nominasjonsmøtet. 352 

• De bestemmer valgprogrammet på årsmøtet. 353 

• De velger styret på årsmøtet. 354 

Styret og de folkevalgte får følgende fullmakter fra årsmøtet: 

1. Den nominerte førstekandidaten avgjør om man skal sondere og/eller forhandle, etter å ha 355 

konsultert med lokallagslederen. 356 

2. Dagen etter valget skal det innkalles til et felles drøftingsmøte for styret og de kumulerte 357 

kandidatene, dersom SV er i en posisjon for å sondere/forhandle. 358 

3. Forhandlingsutvalget består av den nye gruppelederen, den nye gruppenestlederen og 359 

lokallagsleder. I en situasjon hvor førstekandidaten ikke blir ny gruppeleder eller ny 360 

gruppenestleder, skal denne personen likevel fortsette som en del av forhandlingsutvalget, 361 

på bekostning av gruppenestlederen. 362 

4. Forhandlingsutvalgets mandat: Målet for forhandlingene vil være å oppnå størst mulig 363 

gjennomslag for Bergen SVs politikk. Dersom forhandlingsutvalget ikke oppnår vesentlige 364 

gjennomslag, står det fritt til å avbryte forhandlingene. 365 

5. Styret velger en referansegruppe, som forhandlingsutvalget skal ha løpende dialog med. 366 

Referansegruppen skal komme med råd og innspill på sine fagområder under 367 

forhandlingene. 368 

6. Når et forhandlingsresultat er klart, skal styret og bystyregruppen, i et felles møte, vedta om 369 

man skal inngå i samarbeid eller ikke (styret betyr i denne sammenhengen arbeidsutvalget og 370 

de faste styrerepresentantene. Bystyregruppen betyr de faste bystyrerepresentantene). 371 

Forut for et slikt besluttende møte, avholdes et medlemsmøte, der samarbeidsgrunnlaget 372 

diskuteres. For å inngå et forpliktende samarbeid, må det både være flertall for det felles 373 

møtet, og i styret og bystyregruppen hver for seg. 374 

Forslagsstiller: Styret i Bergen SV 375 

Styret innstiller at uttalelsen vedtas. 376 

Uttalelse 10:  Klimatrusselen og behovet for sosialt rettferdige klimatiltak. 

1,5 graders-rapporten fra FNs klimapanel sier at det må gjennomføres en omstilling uten sidestykke i 377 

historien på svært kort tid, om ikke dagens barn og unge skal oppleve dramatiske klimaendringer i sin 378 

egen levetid. 379 

Etter at verdens politikere har vært fullt klar over klimatrusselen i 30 år, har utslippene globalt økt 380 

med over 60 prosent, og stiger faktisk fortsatt. 381 
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Vi har nå så dårlig tid, at det er lite sannsynlig at vi kan unngå mindre enn 2 graders global 382 

oppvarming. Før den tid vil alvorlige værhendelser før eller seinere få hovedstrømspolitikerne også i 383 

Norge til å sette i verk tøffe tiltak, eller markedet vil svikte for den viktigste eksportnæringen, 384 

petroleumsindustrien. Dette kan plutselig ramme mange arbeidsplasser. For arbeidsfolk er det 385 

avgjørende at omstillingen ikke kommer som en plutselig kollaps i eksisterende næringer. Derfor 386 

trenger vi en plan for utfasing av petroleumsindustrien i løpet av maksimalt et par tiår. Samtidig 387 

trenger vi en systematisk plan for å bygge opp nye, bærekraftige løsninger og næringer basert på 388 

nullutslipp samtidig som fossilbaserte næringer gradvis fases ut. Ingen klimapolitikk for Norge er 389 

seriøs dersom den ikke innebærer slike planer. 390 

Karbonfangst og lagring vil bli viktig for punktutslipp fra sementproduksjon og lignende, men ut over 391 

det kan ikke dette utgjøre noe vesentlig del av en strategi mot klimatrusselen. 392 

Vi trenger derfor en klimapolitikk med et ambisjonsnivå i forhold til at vi står i en krigslignende 393 

krisesituasjon, ikke strutsepolitikk som i dag. Vi er langt forbi det punktet da tilstrekkelige klimatiltak 394 

kunne gjøres på forsiktig måte. I dag er det ikke til å unngå at nødvendige klimatiltak vil ramme noen.  395 

De gule vestene i Frankrike har demonstrert hvor viktig det er at klimatiltak, og spesielt avgifter, 396 

utformes på en sosialt rettferdig måte. 397 

Det er tvingende nødvendig å heve prisen på fossile brennstoffer kraftig, men det er samtidig politisk 398 

umulig fordi dette vil ramme folk med dårlig råd og folk på bygda hardere enn velstående i byen. 399 

Bergen SV mener derfor at et grunnleggende grep i klimapolitikken må være en forutsigbart stigende 400 

avgift på alt fossilt, som kompenseres tilbake til folket direkte på konto på en sosialt og geografisk 401 

rettferdig måte. Bare slik kan en sørge for at de breie lag av folket kommer positivt ut, og vil stille seg 402 

bak økende bensinpriser. Nøyaktig hvilken fordelingsmodell som er den beste må utredes nærmere. 403 

Også internasjonalt er det svært viktig å få til en pris på karbon. Norge må arbeide internasjonalt for 404 

et prinsipp om at alle fossile brennstoffer må avgiftsbelegges nasjonalt, om det så bare er med et 405 

symbolsk beløp, som så stiger år for år. Også internasjonal transport må avgiftsbelegges, og 406 

inntektene gå til det globale sør. 407 

Dersom Norge klarte å innføre en effektiv stigende avgift på blant annet bensin som blir godtatt og 408 

støttet av folk flest, vil det være en banebrytende modell som andre land kan følge, og langt lettere å 409 

overføre til andre land enn subsidieringen av elbiler. 410 

Forslagsstillere: Halvard Birkeland og Steinar Nørstebø.  411 
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Sak 6  Årsmelding fra styret for 2018 

6.1 Generelle kommentarer 

2018 har oppsummert vært et godt år for Bergen SV. Målsettingene om styrket organisasjon, økende 412 

aktivitet, økende medlemstall er for en stor del nådd. Vi har ved årsskiftet nådd en historisk milepæl 413 

ved at lokallaget for første gang har over 800 medlemmer, det er en nettofremgang i medlemstall på 414 

rundt 170. Dette er et svært godt resultat, ikke minst i et mellomvalgår. Hvis Bergen SV fortsetter sitt 415 

målrettede arbeid, er det ikke usannsynlig at vi når 1000 medlemmer i løpet av 2019. 416 

Lokallaget har mobilisert svært godt til 8.marstoget og til 1.mai. 250 i SVs seksjon i 1.maitoget og 417 

omtrent 180 mennesker på 1.mai lunsj på Terminus. Vi mobiliserte også bra til Pride paraden, men 418 

her var det hovedsakelig mange fra SU, og plass til flere SV-ere. Vi har hatt mange medlemsrettede 419 

møter og aktiviteter dette året. Nytt av året var en sommeravslutning med ute- og inneaktiviteter 420 

rettet mot alle medlemmer der også Audun Lysbakken deltok. 421 

Våren 2018 meldte to faste bystyrerepresentanter og to vararepresentanter fra MdG seg inn i SV, og 422 

sluttet seg til bystyregruppen vår. De har alle tilført viktig politisk kompetanse og arbeidskraft. 423 

Vi har kommet noen gode skritt videre når det gjelder oppfølging av nye medlemmer og i å få til 424 

aktivitet i bydelene. Likevel er større bredde i SV aktiviteten i bydeler og på ulike politikkfelter en 425 

kritisk avgjørende faktor for at Bergen SV skal vokse videre, utvikle ny politikk og bli relevant i flere 426 

miljøer. Dette er en utfordring lokallaget må ta enda mer tak i gjennom 2019. 427 

Vi har et godt utgangspunkt foran kommunevalget i september 2019, men det krever at vi greier å 428 

utvikle politikken og engasjere våre mange medlemmer videre. 429 

6.2 Organisasjon 

6.2.1 Medlemstall 

31. desember 2015: 492 medlemmer 430 

31. desember 2016: 573 medlemmer 431 

31. desember 2017: 733 medlemmer 432 

31. desember 2018: 831 medlemmer 433 

6.2.2 Styret 

Styret har i perioden bestått av: 434 

Arbeidsutvalg: 435 

Steinar Nørstebø  leder 436 

Vigdis Vestvik  politisk nestleder 437 

Johanne Vaagland organisatorisk nestleder 438 
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Ørjan Hatlestad  kasserer  439 

Styremedlemmer: 440 

Ivar Grape Arnesen 441 

Siri Fransson 442 

Roy Jenssen 443 

Varamedlemmer: 444 

Kristin Skaar 445 

Linda Gangstø 446 

Julia Røiseland 447 

Sorel Souare 448 

Åge Christian Jacobsen 449 

Hanne Bolstad 450 

Mikkel Grüner og Oddny Miljeteig har møtt fra bystyregruppen. Høyden SV og Bergen SU har også 451 

møtt på styremøter. Det har blitt avholdt 10 ordinære styremøter og to styreseminarer i løpet av 452 

perioden. 453 

6.3 Medlemsmøter og annen aktivitet 

Bergen SV har i perioden avholdt flere medlemsmøter og andre medlemsrettede møter og 454 

arrangementer i årsmøteperioden. 455 

6.3.1 Programkomitéens arbeid  

Programkomiteen har bestått av: Rasmus Berg (SU), Mikkel Grüner, Knut Remi Heimvik, Thor Olav 456 

Iversen, Liv Marit Longva, Vigdis Vestvik og Tina Åsgård (leder). Gabriel Steinsbekk har fungert som 457 

sekretær for komiteen.  458 

Programkomiteen startet sitt arbeid i mars 2018, og har siden da hatt månedlige møter i samlet 459 

programkomite, det siste 3. januar 2018. Mellom programkomitemøtene har komiteen arbeidet med 460 

å utforme tekstforslag og hente inn innspill fra ressurspersoner på ulike politikkområder. 461 

Programkomiteen har fått skriftlige innspill fra 16 ulike organisasjoner til programmet, og har også 462 

invitert ulike organisasjoner og ressurspersoner til møtene for å diskutere konkrete politikkfelt.  463 

For å aktivisere medlemmene i programarbeidet har programkomiteen etablert et eget område på 464 

hjemmesiden til Bergen SV, der forslag til enkelttekster har vært publisert underveis og det har vært 465 

mulig for medlemmer å komme med konkrete innspill til arbeidet via nettsiden. I tillegg har 466 

programkomiteen arrangert månedlige programverksted for alle medlemmer, totalt 6. Temaene for 467 

programverkstedene har vært næringspolitikk og sosial dumping, ungdomspolitikk (skole og fritid), 468 
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lokaldemokrati, sosial- og boligpolitikk, miljø (byutvikling og transport) og eldreomsorg og psykisk 469 

helse. Programkomiteen laget også en egen julekalender på Bergen SVs Facebook-side, der 470 

besøkende til siden hver dag frem til jul fikk lansert ulike forlag til programmet. 471 

6.3.2 Medlemsrettet aktivitet i perioden 

Styret har, med ønske om at alle medlemmer skal føle seg inkludert – hatt systematisk oppringing av 472 

nye medlemmer, arrangert åpne kafé-arrangementer med vekt på å ønske nye medlemmer 473 

velkommen, og lagt mer vekt på sosiale arrangementer som sommeravslutning. Flere enn i et vanlig 474 

mellomvalgsår har blitt med på møter, standsaktivitet, arrangementer som 1. mai, 8. mars og Pride. 475 

Vi har gjennomført bydelsaktivitet i Åsane og Laksevåg, likevel er det stort rom for forbedring på 476 

dette området. 477 

6.3.3 Faste aktiviteter 

Kampanjeuker 478 

Bergen SV har i perioden begynt å arrangere flere aktiviteter i forbindelse med nasjonale 479 

kampanjeuker, men har ikke arrangert egne skoleringsmøter eller hatt aktivitet i alle bydeler. 480 

1. mai lunsj   481 

Bergen SV arrangerte 1. mai-lunsj på Terminus Hotell i Bergen. Det var ca. 200 tilstede på lunsjen,. 482 

Oddny I. Miljeteig, gruppeleder for SV i bystyre, Thomas Helland Hansen (SU), Henriette Westrin, 483 

generalsekretær i Norsk Folkehjelp og Aud Karin Oen, gruppeleder for SV i fylkestinget holdt appell. 484 

Kulturelt innslag var ved sangkoret Lyderhorn og Carl Espen Thorbjørnsen.  Etter lunsjen gikk vi i eget 485 

Bergen SV-tog fra Terminus hotell til Tårnplass. Bergen SV var igjen det største innslaget i 1.mai-486 

toget, etter LO.  487 

Pride 488 

Bergen SV var som alltid med å markere Pride. Bergen SV hadde en egen avdeling i Pride-paraden, 489 

der SU utmerket seg. 490 

8.mars 491 

Bergen SV hadde godt oppmøte i 8. mars-toget, men det planlagte møtet i forbindelse med 492 

kvinnefestivalen ble dessverre avlyst. 493 

SV-kafé 494 

SV kafé ble gjennomført våren 2018 på kontoret. På bakgrunn av oppmøte og tilbakemelding la vi 495 

dette om til kafémøter på byen i høst. Dette har vært vellykket og vi har hatt større deltakertall. 496 
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Høyden SV 497 

Ellers har studentlaget Høyden SV avholdt en del møter som ikke nevnes i denne årsmeldingen. 498 

Arrangement 499 

5/2  Medlemsmøte om legemiddelindustrien og Spinraza med Nicholas Wilkinson 500 

8/3  Egen parole under kvinnedagen 501 

1/5  1. mai-lunsj på Terminus med 200 deltakere. Eget SV-tog fra Terminus til Tårnplass 502 

5/5  Strandryddedagen- Bergen SV ryddet i Nygårdsparken med sammen med Karin Andersen 503 

5/6  SV-lunsj om kultur med Freddy Øvstegård 504 

5/6  Morgenaksjon på verdens miljødag - stand på kollektivpunkter i Bergen og omegn 505 

6/6  Miljømøte med Endre Skaar 506 

24/6  Sommerfest med Audun Lysbakken 507 

10/7  Demonstrasjon for Spinraza 508 

10/9  Valg-kickoff på Nedre Nygård 509 

20/9  Medlemsmøte om psykisk helse 510 

17/10  SV-Kafé om velferd med Kirsti Bergstø på Café Opera 511 

18/10  Bydelsmøte i Åsane m/ Diane Berbain 512 

7/11  SV-Kafé om miljø med Lars Haltbrekken på Café Opera 513 

15/11  Bydelsmøte i Laksevåg m/ Diane Berbain 514 

17/11  Demonstrasjon mot endringer i abortloven 515 

24/11  Nasjonal aksjonsdag- stand på kjøpesenter i Bergen og omegn 516 

11/12  SV-Kafé om Helse med Sheida Sangtarash på Café Opera 517 

6.3.4 Dugnad 

I forbindelse med abortdemonstrasjonen 17. november ble det holdt åpent plakatverksted, det 518 

hadde godt oppmøte både fra SVs og SUs medlemmer, og bør videreføres til andre aksjoner og 519 

aktiviteter. 520 

6.3.5 Tverrpolitisk aktivitet 

• Svein Charles Larsen har representert laget i arbeidet med krystallnattmarkeringen 521 

• 8. mars deltok Bergen SV med mange medlemmer med paroler og flagg 522 

• Demonstrasjon mot Trident Juncture 523 

• Demonstrasjoner mot endringer av abortloven 524 

• Demonstrasjon for transrettigheter 525 

• Demonstrasjon med støtte til palestinerne på Gazastripen 526 
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• Mikkel Grüner deltok som mannskap på Ship-to-Gazas aksjon for å bryte Israels 527 

Gazablokade fra mai til juli. 528 

• Solidaritetstog for Palestina i april. 529 

• Øyenvitner frå Gaza- frokostmøte med LO 530 

6.3.6 Fylkesårsmøtet i Førde, februar 2018 

Representanter fra Bergen SV deltok på fylkesårsmøtet i Hordaland SV som også delvis ble holdt 531 

sammen med Sogn og Fjordane SV. Gina Barstad er leder av Hordaland SV og Marianne Sæhle er 532 

politisk nestleder i fylkeslaget. 533 

6.3.7 Skolering 

Styret i Bergen SV har i perioden hatt ett styreseminar der vi har benyttet en hel dag for å arbeide 534 

med SV-politikk. Vi har også hatt en inkluderende programprosess, og åpne møter som har gitt 535 

medlemmene innsyn i- og påvirkning av politikkutforming. Det har ikke blitt arrangert egne foredrag i 536 

SVs historie. 537 

6.4 Organisatorisk strategi 

Bergen SV har i løpet av 2018 startet arbeid med bydelsorganisering og bydelsutvalget i Åsane har 538 

holdt noen møter. Vi har tatt i løpet av året overtatt Hordaland SVs brøk i regionsekretæren, noe som 539 

har ført til økt organisatorisk kapasitet, men redusert den økonomiske friheten vår noe. Dette er en 540 

løsning som fører til bedre stabilitet i lokallaget, og som styret i Bergen SV er veldig fornøyd med. 541 

6.4.1 Valgprogram og nominasjonsprosess mot valget 2019 

Programkomitéen har gjennomført en rekke åpne møter. Nominasjonskomitéen har jobbet grundig 542 

med hele listen. Medlemmene har vært invitert til en første innspillsrunde og har også mulighet til å 543 

komme med forslag til endringer etter nominasjonskomitéens foreløpige innstilling, hvorpå 544 

nominasjonskomitéen har gjort endringer og medlemsmassen har blitt hørt. 545 

6.4.2 Prinsipprogramarbeid 2019 

Bergen SV har i 2018 ikke hatt egne aktiviteter rettet mot utforming av prinsipprogram. Vi har heller 546 

ikke produsert egne uttalelser til fylkesstyret og sentralstyret. 547 

6.4.3 Sosialistisk Ungdom 

Bergen SU har i løpet av 2018 vært representert i valgprogramkomitéen og nominasjonskomitéen og 548 

deltatt på flere styremøter. Vi har ikke fått til egne møter og seminarer med innledere fra SU. 549 
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6.5 Folkevalgte 

Våren 2018 meldte to faste bystyrerepresentanter og to vararepresentanter fra MdG seg inn i SV og 550 

sluttet seg til bystyregruppen vår, som nå består av 7 medlemmer. De har alle tilført viktig politisk 551 

kompetanse og arbeidskraft. Selv om lokallaget har hatt som mål å styrke kontakten mellom 552 

medlemmer og bystyregruppen har tilstanden her vært lik som tidligere år.  553 
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Sak 7  Regnskap 2018 

INNTEKTER 
Budsjett  
2019  

Offentlig støtte - Bergen kommune 993 214 

Offentlig støtte – Statelig støtte  120 000 

Medlemskontingent  60 000 

Partiskatt  150 000 

Valkamp avsetting 2018  100 000 

Diverse (frivillig kontingent)  40 000 

Renteinntekter  600 

Sum inntekter  1 463 814 

   

UTGIFTER   

Kontorleie   80 000 

Kontordrift til HSV   50 000 

Materiell (ink tlf/IT)   8 000 

Bystyregruppa  993 214 

Møter/reiser   10 000 

1. mai  30 000 

Fylkesårsmøtet  35 000 

BSV-årsmøtet  10 000 

Porto   1 000 

Gaver   5 000 

Bevilgninger   2 000 

Bergen SU   35 000 

Høyden SV   10 000 

Bankgebyr   300 

Lønn Distriktsekretær  131 000 

Valgkamp 2019   200 000 

Valgkampsekretær  40 000 

Sum utgifter  1 640 514  

RESULTAT: -176 700  
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Sak 8  Årsmelding fra bystyregruppen for 2018 

Den politiske situasjonen 

SV er framleis i konstruktiv, men skarp og kritisk opposisjon til sentrumsbyrådet. Byrådet miste 554 

fleirtalet sitt våren 2018 då varaordførar Marita Moltu (KrF) melde seg ut or partiet. Ved utgangen av 555 

året var byrådet ein representant i minus på fleirtal, men gjorde opp budsjettet med Sp og ein 556 

uavhengig representant. SV var ikkje på noko tidspunkt involvert i sonderingar eller drøftingar om 557 

budsjettfleirtal. Vi ser på det som naturleg i og med at byrådet og vi ligg langt frå kvarandre politisk. I 558 

2018 har dette manifestert seg især i fattigdomspolitikken i Bergen. Byrådet fører ikkje ein politikk 559 

som gjev dei fattige meir pengar. I budsjettforliket kom det likevel eit auka klestillegg til born av 560 

sosialhjelpsmottakarar, auke frå 300 til 700 kroner i halvåret.  Det seier sitt om byrådet sitt syn på 561 

fattige bergensarar at klestillegget for born framleis er så lite at det knapt held til eitt par gode 562 

vintersko. 563 

SVs største politiske siger i 2018 var at eit samrøystes bystyre endeleg stødde kravet vårt om eit lyft 564 

for bustader til utviklingshemma, slik at det skal vera slutt på køen innan utgangen av 2023. Dette er 565 

ei sak vi har stått kontinuerleg på for sidan 1994 saman med pårørandeorganisasjonane. Ein 25 årig 566 

kamp for rettferd og anstendighet er kruna med siger – men vi veit at vi må stå på kvar dag og ved 567 

alle høve inntil alle bustadene er bygde.  568 

Bystyregruppa har også prioritert å vera med i kampen for Spinraza til alle etter delsigeren om at dei 569 

inntil 18 år får tilgjenge til den einaste medisinen som kan hjelpa mot Spinal Muskelatrofi.  570 

Utbygging av bybanen går ikkje stillsleg og planfast føre seg. Statleg finansiering på 50 % er for lite og 571 

gjer at planlagd utbygging til Fyllingsdalen førebels ikkje kan førast fram til planlagt endestopp. Høgre 572 

trekkjer utbygginga til Åsane i tvil. Bergen fekk også sine bompengeaksjonar i 2018. Vi anerkjenner at 573 

bompengar ikkje slår ut sosialt rettvist og jobbar altså for ei større statleg finansiering til samferdsle. 574 

Eit særs viktig politisk arbeid gjorde Mikkel Grüner då han på seinvåren og i sommar var med som 575 

mannskap på flotiljen Skip til Gaza. Det var tøft og krevjande, og vi andre i bystyregruppa er Mikkel 576 

stor takk skuldig for at han tok på seg eit solidarisk arbeid så langt vekke frå noko skrivebord som det 577 

er råd å koma. 578 

Bystyregruppa 

Frå mars av var Oddny Miljeteig attende som gruppeleiar og komiteleiar for helse og sosial i bystyret 579 

etter meir enn to og eit halvt års fråver. Mikkel Grüner, som skal ha stor takk for leiing av både 580 

bystyregruppe og komite, gjekk då til komite for Finans og vart nestleiar for bystyregruppa. I mars 581 

melde Randi Amundsen og Diane Berbain, bystyrerepresentantar for MDG, seg over til SV. Det same 582 

gjorde Janet Wiberg og Fredrik Breien, vara nummer ein og to til bystyret for MDG.  Alle fire har dei 583 
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frå fyrste stund gjort ein heilhjarta og samvitsfull innsats for SV, og dei skal ha ein særskild takk for at 584 

dei valde oss og har styrkt bystyregruppa monaleg.  585 

Kerim Hestnes Nisancioglu er attende i bystyregruppa, og Andreas Madsen Berg er ergo ikkje fast 586 

representant lenger i bystyregruppa.  Marianne Sæhle er vararepresentant etter å ha vore fast 587 

representant for Oddny Miljeteig til 1. mars.  588 

Dei faste medlemene i bystyregruppa var desse ved utgangen av året:  

• Oddny Miljeteig (komiteleiar helse og sosial) 589 

• Mikkel Grüner (komite for finans, kultur og næring) 590 

• Hilde Maria Boberg Andresen (komite for barnehage, skule og idrett) 591 

• Kerim Nisancioglu (komite for miljø og byutvikling) 592 

• Lillian Blom (komite for miljø og byutikling) 593 

• Randi Amundsen (komite for helse og sosial) 594 

• Diane Berbain (komite for finans, kultur og næring) 595 

Vararepresentantar for heile eller delar av 2018: 

• Andreas Madsen Berg 596 

• Marianne Sæhle  597 

• Ayla Tessem 598 

• Ali Watti 599 

• Lise Rakner 600 

• Stine Willemo Strøm-Andresen 601 

• Tina Åsgård 602 

• Joe Rajakumar Aseerwatham 603 

• Shalina Alom 604 

• Vara for Randi Amundsen og Diane Berbain: 605 

• Janet Wiberg 606 

• Fredrik Breien 607 

Fraksjonane 

Fraksjonane for dei einskilde komiteane har gjort eit viktig arbeid også i 2018. Fleire av dei har møtt 608 

som vara i sine komitear og elles vore med og utvikla politikk i fraksjonane. 609 

Fraksjonsmedlemer som ikkje er vara til bystyret: 

• KHSO: Eskild Hustvedt og Vigdis Vestvik 610 
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• KMBY: Mona Wika Haraldsen og Jarle Brattespe 611 

• KFKN: Audun Syltevik og Kristoffer Jul-Larsen 612 

• KBSI: Knut Remi Heimvik og Johanne Vaagland 613 

Gruppesekretær 

Audun Syltevik var fungerande gruppesekretær fram til 31. januar. 1. februar var Gabriel 614 

Steinsbekk attende etter permisjon.  Gruppesekretæren er ein overlag viktig funksjon for 615 

bystyregruppa og rådgir og hjelper til på absolutt alle arbeidsfelt.  Også i 2018 gjorde 616 

gruppesekretæren eit storarbeid med vårt alternative bybudsjett «For dei mange, ikkje for 617 

dei få». Det kan godt nemnast særskilt at gruppesekretæren beherskar både nynorsk og 618 

bokmål. 619 

SVarar i andre fora 

SV har også representantar i andre fora, og dei gjer framifrå arbeid – og til dels svært 620 

krevjande. Steinar Nørstebø med vara Ragnhild Hedemann i Kontrollutvalet og Siri Fransson 621 

i Kommunalt råd for funksjonshemma må nemnast særskilt.  622 

Samarbeidet i lokallagsstyret 

Bystyregruppa er prioriterte av styret, og frå vår synsstad er samarbeidet særs godt. Det 623 

set vi stor pris på. Gruppeleiaren eller gruppenestleiar møter på alle styremøte vi på noko 624 

vis vinn - og vi har i tillegg kontinuerleg kontakt med leiinga i partilaget.  625 

Med så sagt vil bystyregruppa takka for nok eit år i sosialismens teneste. 626 

Oddny I. Miljeteig.  627 
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Sak 9  Arbeids- og organisasjonsplan  

Gjeldende Arbeids- og organisasjonsplan 2018 – 2019 

Sak 9 presenterer henholdsvis gjeldende-, forklaring av endringer til- og forslag til arbeids- og 628 

organisasjonsplan for Bergen SV. 629 

Arbeids- og organisasjonsplanen er en langsiktig strategi som slår fast de overordnede politiske og 630 

organisatoriske målene for lokallaget. Det skal også være en operativ plan, med viktige milepæler.  631 

Årsmøtet vedtar og reviderer arbeids- og organisasjonsplanen årlig. Gjennom årsberetningen 632 

gjennomføres årlig evaluering. Planen gjelder for hele lokallaget og er gjensidig forpliktende mellom 633 

styret, folkevalgte og andre organer. 634 

Hovedmål i perioden: 

• 1000 medlemmer innen 2019. 635 

• Alle medlemmer føler seg inkludert. 636 

• Øke antall aktive medlemmer. 637 

• Ha en god og inkluderende prosess med valgprogram og nominasjonsprosess fram mot 638 

årsmøtet i 2019. 639 

• Gjennomføre en valgkamp med høy grad av aktivitet i hele kommunen. 640 

• Gjennomføre en valgkamp med godt skolerte medlemmer, som er trygge på politikken 641 

Bergen SV går til valg på. 642 

• Øke antall representanter i bystyregruppen. 643 

• Endre organisasjonsstrukturen i lokallaget. 644 

Politisk strategi 

Hovedmål 

Vår visjon er et samfunn uten klasseskiller og et Bergen fritt for alle former for diskriminering, 645 

rasisme og homofobi. En trygg by og et bredt offentlig velferdstilbud av høy kvalitet styrker kvinner, 646 

unge, eldre og minoriteters deltaking. 647 

• Ha en god og inkluderende prosess med valgprogram, fram mot valget 2019. 648 

• Øke antall representanter i bystyregruppen til Bergen SV. 649 

Rolle 

Bergen SV er i dag den tydeligste stemmen til venstre for dagens byråd bestående av AP, KrF og 650 

Venstre. Vår stemme er en stemme mot forskjellsbyen og for en bedre miljøpolitikk. I dag har Bergen 651 

SV en heltidsfolkevalgt, komitéleder i komité for Helse- og sosial. 652 
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Hovedsaker 653 

• Fordeling 654 

• Miljø 655 

• Sosial boligpolitikk 656 

Strategisk valg 657 

Med komitéleder på Helse og sosialfeltet er det naturlig at dette blir Bergen SV sin hovedsatsing utad 658 

og i kommunepolitikken. 659 

Organisatorisk strategi 

Bergen SV har rundt 800 medlemmer, dette er et formidabelt medlemstall, som har økt kraftig i 660 

2017. 661 

Status: 

• ca. 800 medlemmer. 662 

• Bergen SV er ett lokallag, med Høyden SV som studentlag underlagt Bergen SV. 663 

• Vi har 5 representanter i bystyret, 1 heltidsfolkevalgt. 664 

o Er også representert i en rekke verv og utvalg i kommunen. 665 

Våre styrker 666 

• Sterkt økende medlemstall de siste årene. 667 

• Større bystyregruppe siden 2015. 668 

• God synlighet i media. 669 

• Nye former for aktivitet, SV-kafé o.l. 670 

• Stor aktivistbase, som står på stand.  671 

• God økonomi. 672 

Våre svakheter 673 

• Oppfølging av nye medlemmer. 674 

• Arenaer for tilbud om aktivitet. 675 

• Arenaer der medlemmene kan påvirke partiet og reise saker. 676 

• Synlighet i lokalmiljøene. 677 

• Synlighet i aktivistsammenheng. 678 

• Vi utformer ikke nok SV alternativer fra Bergen til partiets politikk på nasjonalt-, fylkes- eller 679 

bynivå. 680 
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• Langsiktig planlegging av medlemsaktiviteter. 681 

Organisatoriske mål  

• Ha medlemmer som føler seg inkludert i Bergen SV. 682 

• Ha en god og inkluderende prosess med valgprogram og nominasjonsprosess fram mot 683 

årsmøtet i 2019. 684 

Medlemmer og rekruttering 

Situasjonen i dag 685 

Det har vært en formidabel medlemsvekst i Bergen SV det siste året. Nye medlemmer må i større 686 

grad bli ønsket velkommen og raskt bli invitert med på arrangement der det er mulig å lære mer om 687 

SV sin politikk eller drive med politisk arbeid. 688 

Mål 689 

• I 2019 ha 1000 medlemmer. 690 

• Ha medlemmer som føler seg inkludert i Bergen SV. 691 

Tiltak 692 

• Ringe alle nye medlemmer innen 1 måned etter at de har meldt seg inn. 693 

• I månedsskiftet november/desember setter styret av tid for å ringe medlemmer som ikke har 694 

betalt kontingent. 695 

• Arrangere en verveuke, med målrettet kampanje mot en bydel/område med potensiale for 696 

medlemsvekst: 697 

o Leserbrev i lokalmedia. 698 

o Postkasseaksjoner. 699 

o Sponsede facebook- innlegg rettet mot innbyggerne i området. 700 

o Stand eller morgenaksjon. 701 

o Avslutte uken med et åpent møte i området. 702 

Folkevalgte 

Situasjonen i dag 703 

Bergen SV har fem medlemmer i bystyret, en av dem er fulltidspolitiker. I tillegg er det en rekke verv i 704 

diverse kommunale utvalg og råd. 705 

Mål 706 

• Styrke kontakten mellom medlemmer og bystyregruppen. 707 
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• Økt oppslutning ved valget i 2019 (se valg 2019). 708 

Tiltak 709 

• Skape flere kontaktpunkt mellom medlemmer og bystyregruppen. 710 

• Styret og bystyregruppen skal i fellesskap forsøke å finne flere arenaer hvor medlemmer får 711 

innblikk i og kan være en del av bystyregruppens arbeid. 712 

• «Blikk fra bystyret» Bystyregruppen orienterer om sitt arbeid i nyhetsbrevet. 713 

• Innlegg o.l. fra bystyregruppen legges ut på Bergen SV sin nettside. 714 

Bydelslag 

Situasjonen i dag 715 

I dag består Bergen SV av et lokallag, et studentlag og bystyregruppen. Medlemmene i Bergen SV bor 716 

først og fremst i bydelene Bergenhus og Årstad. Her bor også størsteparten av SV sine tillitsvalgte og 717 

folkevalgte. For å bli et parti for flere trenger vi å breie oss utover og i større grad nå medlemmer 718 

som bor i andre bydeler. 719 

Mål 720 

• Bli flere medlemmer i bydeler der vi står svakt i dag. 721 

• Prioriterte områder i denne perioden er Åsane og Arna. 722 

Tiltak 723 

• Prøveprosjekt med to bydelsutvalg for å se om dette styrker SV sin posisjon i disse bydelene. 724 

Både med medlemsvekst og økt aktivitet. 725 

o Bergen SV vil i perioden prøve ut bydelsutvalg i Åsane og Arna. 726 

o Styret i Bergen SV vil rett i etterkant av årsmøtet kontakte personer i lokallagene som 727 

kan fungere som interimsstyre fram til et medlemsmøte i bydelslaget velger leder, 728 

nestleder og kasserer. 729 

▪ Mulige oppgaver til et bydelslag: 730 

• Kontakte bystyregruppen for å få innsikt i bystyrepolitikk som 731 

omhandler bydelene. 732 

• Arrangere aktivitet i anledning SV sine kampanjeuker. 733 

• Skrive innlegg eller ha utspill i lokalmedia om aktuelle saker. 734 

• Arrangere medlemsmøter eller andre arrangement etter eget 735 

ønske/behov. 736 
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Skolering 

Situasjonen i dag 737 

Bergen SV har stor mulighet både økonomisk og ressursmessig til å gjennomføre mer skolering til 738 

medlemmer. 739 

2019 arrangerer SV landsmøte, to av de sentrale sakene på dette landsmøtet blir prinsipprogram og 740 

kommunalpolitisk plattform. 741 

Mål 742 

• Bergen SV skal ha trygge tillitsvalgte. 743 

• Alle nye medlemmer blir tilbudt grunnskolering i SV sin historie og ideologi. 744 

• Få gjennomslag for vårt syn på landsmøtet i 2019. 745 

Tiltak 746 

• Det skal gjennomføres styreskolering to ganger i året, for styret i Bergen SV. 747 

• Gjennomføres grunnskolering i SV sin ideologi og historie, nye medlemmer blir invitert 748 

spesielt. 749 

• Samarbeide med Hordaland SV i arbeidet med prinsipprogrammet fram mot landsmøtet 750 

2019. 751 

o Fra Hordaland SV sitt forslag:  752 

▪ Fram mot 2019 landsmøte vil den største debatten i SV handle om SV sitt 753 

prinsipprogram, dette er en god anledning for Hordaland SV å invitere 754 

medlemmene med på å diskutere SV sine prinsipper. En god prosess i 755 

Hordaland SV vil også øke fylkeslagets muligheter for gjennomslag på 756 

landsmøtet 2019.   757 

Mål: 758 

▪ Hordaland SV skal være en tydelig stemme i debatten om 759 

prinsipprogrammet til SV fram mot landsmøtet 2019  760 

▪ Inkludere medlemmene i prinsipprogramdebatten. 761 

▪ Få gjennomslag for Hordaland SV sitt syn på landsmøtet i 2019. 762 

Tiltak: 763 

▪ I oktober arrangere et seminar med gjennomgang av de viktigste debattene 764 

knyttet til SV sitt prinsipprogram. Fra seminaret skal det komme konkrete 765 

endringsforslag som skal sendes inn til prinsipprogramkomitéen. 766 
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▪ Søke samarbeid med lokallagene for gjennomføring av seminaret. 767 

▪ Prinsipprogramkomitéen inviteres til å delta på seminaret. 768 

Medlemsaktivitet 

Situasjonen i dag 769 

Bergen SV har noen faste aktiviteter for medlemmer i løpet av året. Aktiviteter som skal gi gode 770 

sosiale samlingsteder. 771 

Kampanjeuker 772 

• Mobilisere til aktivitet under SV sine nasjonale kampanjeuker. 773 

o I forkant av kampanjeuken arrangere skoleringsmøte om tema. 774 

o Ha minst en aktivitet i hver bydel i løpet av kampanjeuken. 775 

1. mai lunsj 776 

• Dette er det største arrangementet til Bergen SV i løpet av året. Arrangementet er blitt en 777 

tradisjon. 778 

o Program, tid og sted for 1. mailunsj er klar 1. April. 779 

o Alle medlemmer skal motta brev i posten med invitasjon til 1.mai. 780 

o Alle medlemmer skal ringes og inviteres til 1. mai lunsjen, de nyeste medlemmene 781 

skal prioriteres først. 782 

o Mål er 200 deltakere på 1. Mai-lunsjen. 783 

Pride 784 

• Bergen SV skal være en del av Pride og Regnbuedagene. 785 

8.mars 786 

• Bergen SV skal være del av 8. mars initiativet og 8. mars toget”. 787 

SV-kafé 788 

• Månedlig arrangerer Bergen SV lørdagskafé på SV-kontoret. 789 

• Styret i Bergen SV setter ned en egen kafégruppe. 790 

• Bergen SV/kafégruppen vil invitere en SV stortingsrepresentant til hver kafé for å presentere 791 

alle stortingsrepresentantene for medlemmer i Bergen SV. 792 

Dugnad 793 

• To ganger i året arrangere dugnad der medlemmer kan delta. 794 
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• Mulige dugnadsaktiviteter; 795 

o Medlemsutsending til 1.mai. 796 

o Ringedugnad på høsten for å få medlemmer til å betale kontingent. 797 

Politikkutvikling 

Situasjonen i dag 798 

Vi utformer ikke nok SV alternativer fra Bergen til partiets politikk på nasjonalt, fylkesnivå eller 799 

bynivå. Lokallaget er i en posisjon der det vil være enkelt å i større grad påvirke SV sin politikk. 800 

 Mål 801 

• Være en tydeligere politisk stemme internt i SV. 802 

• Ha en god og inkluderende prosess med valgprogram (se valg 2019). 803 

Tiltak 804 

• Skrive minst to uttalelser som skal sendes til fylkesstyret og landsstyret årlig. 805 

Internkommunikasjon 

Situasjonen i dag 806 

Vi kontakter våre medlemmer per e-post, og de aller fleste medlemmene våre er nå registrert med e-807 

postadresse. Det er vanskelig å vite hvordan man best mulig når våre medlemmer, og vi bør vurdere 808 

flere måter å nå våre medlemmer på. 809 

I dag sender Bergen SV ut Fredagsbrev tre ganger i måneden, Hordaland SV sender nyhetsbrev til alle 810 

medlemmer i fylket den fjerde fredagen. Rundt 1/3 del av mottakerne åpner brevet. I dag 811 

sammenfaller utsending også med SV sitt sentrale nyhetsbrev, dette kan føre til en konkurranse 812 

mellom disse to nyhetsbrevene. Sjeldnere utsending og lagt til en annen dag kan føre til at flere leser 813 

nyhetsbrevet. 814 

Facebook-gruppen Bergen SV aksjonister har ca. 100 medlemmer. Her legges ut informasjon om når 815 

Bergen SV har stand, postkasseaksjoner, morgenaksjoner m.m. 816 

Mål 817 

• Øke andelen som leser nyhetsbrevet. 818 

• Øke antall medlemmer i facebook-gruppen. 819 

• Gjøre facebook-gruppen Bergen SV aksjonister kjent for medlemmer. 820 

• Sende brev i posten til medlemmer to ganger i året. 821 

• Ha innhentet e-postadresse til alle våre medlemmer. 822 
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Tiltak 823 

▪ Nyhetsbrev: 824 

o Sende ut to i måneden. 825 

o Flytte utsendingen til onsdag. 826 

o Fast orientering fra bystyregruppen i brevet. 827 

▪ Aksjonistgruppe på Facebook: 828 

o Oppfordre til å bli med i gruppen på Bergen SV arrangementer. 829 

▪ Sende brev til medlemmer: 830 

o En invitasjon til 1. Mai-lunsj. 831 

o Et brev på høstsemesteret, sendes det ut seint kan det inneholde invitasjon til 832 

årsmøtet. 833 

Merkedager 

Situasjonen i dag 834 

Bergen SV er synlig på store merkedager som 1. mai og 8. Mars. Det ønsker vi fortsatt å være. 835 

Mål 836 

• Synlig ved viktige merkedager. 837 

• Ha egne aktiviteter tilknyttet merkedagene. 838 

Tiltak 839 

• 8. Mars: Bergen SV skal arrangere minst et møte i forbindelse med Kvinnefestivalen. 840 

• Mai (se punkt om medlemsaktivitet). 841 

• 5. Juni - Verdens miljødag. 842 

Eksternkommunikasjon 

Situasjonen i dag 843 

Nettside: I dag har Bergen SV egen nettside. Nettsiden blir brukt i varierende grad. Styret har ingen 844 

klar plan for hva og hvordan nettsidene skal brukes. 845 

Sosiale media: Bergen SV har i år hatt en sosial media strategi, dette har fungert bra og bør 846 

videreutvikles og videreføres. 847 

Media: SV er i dag synlig i media, men kan gjerne bli enda mer synlig. Særlig i leserbrevspaltene er 848 

det stort potensiale, både i de store mediene og bydelsavisene. 849 
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Mål 850 

• Styret må lage en gjennomgående strategi for hvordan Bergen SV skal bruker de ulike 851 

plattformene for eksternkommunikasjon. 852 

• Styret og bystyregruppen skal sammen med de ansatte lage en sosial media strategi for 853 

perioden. 854 

• Styret skal være mer synlig i leserbrevspaltene. 855 

• Ha nettsider som er gjenkjennbare med resten av partiet. 856 

Tiltak 857 

• Kun ansatte og leder har tilgang på Bergen SV sin facebook-side som administratorer. 858 

• Arrangere skrivekurs for medlemmer, tillitsvalgte og folkevalgte i lokallaget. 859 

• Arrangere uttalelsesworkshop på et eller flere medlemsmøter. 860 

• Arrangere mediekurs særlig for tillitsvalgte og folkevalgte. 861 

• Følge den sentrale malen for SV nettside. 862 

Sosialistisk Ungdom 

Situasjonen i dag 863 

Bergen SU har de siste årene hatt en liten nedgang i aktivitet. Bergen SU får nå en årlig støtte på 35 864 

000 kr. 865 

Mål 866 

• Styrke samarbeidet mellom Bergen SU og Bergen SV. 867 

• Styrke Bergen SU som organisasjon. 868 

Tiltak 869 

• Invitere SU til å komme med innlegg på SV sine temamøter eller lignende arrangement, for å 870 

fremme sitt syn. 871 

• Med jevne mellomrom invitere SU til styremøter for å orientere om kampanjer og lokal 872 

aktivitet i SU-regi. 873 

• Tilby å innlede på Bergen SU sine møter og seminarer. 874 

Valg 2019 

Situasjonen i dag 875 

Denne strategien er tenkt fram til årsmøtet 2019. 876 
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Programarbeid 877 

• Årsmøtet setter ned en programkomité. 878 

• Programkomitéen inviterer til en åpen programprosess, der det blant annet arrangeres 879 

temamøter for medlemmer på de mest sentrale punktene i valgprogrammet. 880 

• Programkomitéen skal aktivt invitere samarbeidsorganisasjoner inn i programarbeidet. 881 

Nominasjonskomité 882 

• Åpen prosess der medlemmer skal kunne spille inn kandidater. 883 

• Finne gode løsninger der det skal være lett for folk å spille inn navn til valglisten 2019. 884 

Forslag til endringer i Arbeids- og organisasjonsplan 

På vegne av styret har en komité bestående av Julia Røiseland, Vigdis Vestvik, Johanne Vaagland og 885 

Ivar Grape Arnesen utarbeidet et helhetlig endringsforslag, herav er endringene noen små 886 

redaksjonelle, og noen endringer i måten lokallaget drives på. 887 

Arbeidskomitéens endringer 

Det har blitt gjort endringer i rekkefølgen for periodens hovedmål. Mål for medlemstall for 888 

inngangen til 2020 er satt opp til å overstige 1000 medlemmer, mot slik det stod å nå 1000 889 

medlemmer innen 2019. Styret ser utviklingen i 2018 som veldig god, og selv om dette høye målet 890 

ikke ble oppnådd, er det gjennomførbart med ny dato. Likeens har tekstene blitt skrevet om for 891 

bedre å speile arbeidet opp mot valgkampen 2019, og valg som å produsere krav for 892 

byrådsdeltakelse er viktig i hele AOP.  893 

Skolering 

Styret har fjernet noen av de veldig spesifikke målene for grunnskolering og gitt fremtidige styrer et 894 

større handlingsrom for dette. 895 

Internkommunikasjon 

Flere av de strenge kravene til internkommunikasjon har blitt flyttet ut av AOP. 896 

Valg og programarbeid 

Det har blitt utviklet nye punkter for arbeid opp mot valg 2019 og programarbeid for senere valg. 897 

Redaksjonelle endringer 

En del av arbeidskomitéens endringer er av mindre karakter. Betydelig språklig omskriving av 898 

dokumentet nevnes her slik at prosessen skal være gjennomsiktig for lokallaget. Korrektur blir ikke 899 

nevnt. Oppsummering av situasjonen i lokallaget fremgår av styrets årsberetning og endres, men 900 
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refereres ikke. Årsmøtedelegater har mulighet til å fremme at disse endringene skal voteres over, 901 

dette må gjøres skriftlig til ordstyrerbenken slik det fremgår av forretningsorden. 902 

I løpet av dokumentet har målenes periode endret seg, noe som er gjennomgående. Det har også 903 

blitt oppdatert aktuelle tall som medlemstall. For forklaring av slik utvikling, se styrets årsberetning. 904 

Fra den sentrale malen var det i fjor skrevet rene punkter med styrker og svakheter, dette er nå 905 

skrevet om til en mer sammenhengende tekst. Forslaget om å arrangere verveuke har blitt flyttet 906 

over til å være en mulig oppgave for bydelsutvalg. I arbeids- og organisasjonsplanen for 2018 – 2019 907 

var det klare tegn for mål for Bergen SU. Sosialistisk ungdom er en selvstendig organisasjon og 908 

komitéen har valgt å ikke legge føringer for dem, men heller peke på hvordan Bergen SV kan virke 909 

støttende hvis Bergen SU har behov for dette. 910 

Noen av den tidligere planens tiltak for å beholde medlemmer som ikke har betalt kontingent har 911 

blitt flyttet til styrets interne dokumenter da de var veldig spesifikke. Det har i stedet blitt utviklet 912 

mål i styrets interne dokumenter. 913 

Innstilling til ny Arbeids- og organisasjonsplan 2019 – 2020 

Arbeids- og organisasjonsplanen er en langsiktig strategi som slår fast de overordnede politiske og 914 

organisatoriske målene for lokallaget. Det skal også være en operativ plan, med viktige milepæler.  915 

Årsmøtet vedtar og reviderer arbeids- og organisasjonsplanen årlig. Gjennom årsberetningen 916 

gjennomføres årlig evaluering. Planen gjelder for hele lokallaget og er gjensidig forpliktende mellom 917 

styret, folkevalgte og andre organer. 918 

Hovedmål i perioden: 

• Alle medlemmer føler seg inkludert. 919 

• Øke antall aktive medlemmer. 920 

• Øke antall representanter i bystyregruppen. 921 

• Gjennomføre valgkamp 2019 med høy grad av aktivitet i hele kommunen. 922 

• Gjennomføre valgkamp 2019 med godt skolerte medlemmer, som er trygge på politikken 923 

Bergen SV går til valg på. 924 

• Ha en god og inkluderende prosess med valgprogram og nominasjonsprosess fram mot 925 

årsmøtet i 2021. 926 

• Ha over 1000 medlemmer innen inngangen til 2020. 927 

• Utvikle organisasjonsstrukturen i lokallaget videre. 928 
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Politisk strategi  

Hovedmål 

Vår visjon er et samfunn uten klasseskiller og et Bergen fritt for alle former for diskriminering, 929 

rasisme og homofobi. En trygg by og et bredt offentlig velferdstilbud av høy kvalitet styrker kvinner, 930 

unge, eldre og minoriteters deltaking. 931 

• Ha en god og inkluderende prosess med valgprogram fram mot valget 2019. 932 

• Øke antall representanter i bystyregruppen til Bergen SV 933 

Rolle 

Bergen SV er i dag den tydeligste stemmen til venstre for et sentrumsbyråd bestående av AP, KrF og 934 

Venstre. Vår stemme er en stemme mot forskjellsbyen og for en bedre miljøpolitikk. 935 

Hovedsaker 936 

1. Fordeling 937 

2. Miljø 938 

3. Sosial boligpolitikk 939 

Strategisk valg 940 

Bergen SV har en klar politisk profil vi skal få gjennomslag for. Dersom valgresultatet i 941 

kommunevalget 2019 tilsier det, vil Bergen SV gå i forhandlinger med partier som deler vårt mål om 942 

en tydelig rød og grønn kurs for Bergen. Bergen SVs mål vil være å delta i dannelsen av et nytt byråd i 943 

Bergen. Gjennomslag for Bergen SVs politiske hovedkrav, samt gjennomslag i den politiske avtalen 944 

for øvrig, vil avgjøre om SV vil inngå i et slikt samarbeid. De politiske hovedkravene skal utarbeides på 945 

bakgrunn av politiske prioriteringer og valgprogrammet for 2019-2023 og skal legges frem for 946 

diskusjon og vedtak på et medlemsmøte i mai 2019. 947 

Organisatorisk strategi 

Bergen SV har 901 medlemmer, dette er et formidabelt medlemstall, som har økt kraftig også i 2018. 948 

Vi har en kjerne av medlemmer som gjør veldig mange oppgaver for partiet. Lokallaget har som mål å 949 

utvide antall medlemmer som deltar i lagets aktivitet, både i lagets medlemsmøter og i utvalg. 950 

Status: 

• 901 medlemmer 951 

• Bergen SV er et lokallag, med Høyden SV som studentlag, underlagt Bergen SV. 952 

• Vi har 7 representanter i bystyret, hvorav 1 heltidsfolkevalgt. 953 

o Bergen SV er også representert i en rekke verv og utvalg i kommunen. 954 
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Bergen SV har i de siste årene hatt et sterkt økende medlemstall, vi har økt antall medlemmer i 955 

bystyregruppen, vi utvikler nye former for aktivitet som SV-Café o.l. Bergen SV er godt representert i 956 

partiets interne strukturer, synlige i media, og den store aktivistbasen vår står ofte på stand. 957 

Bergen SV kan med fordel følge nye medlemmer tettere etter innmelding slik at disse blir en ressurs 958 

og opplever at de finner sin plass og stemme i lokallaget. Lokallaget er avhengig av medlemmenes 959 

deltakelse og utvikling av lokallagets aktiviteter og byens lokalpolitikk. Bergen SV har 960 

forbedringspotensial når det gjelder synlighet i lokalmiljøene samt på å utvikle nok SV-alternativer fra 961 

Bergen til partiets politikk på nasjonalt-, fylkes- eller bynivå. For å følge dette opp over tid er det 962 

viktig med langsiktig planlegging av medlemsaktiviteter.  963 

Organisatoriske mål 

• Ha medlemmer som føler seg inkludert i Bergen SV. 964 

• Ha en god og inkluderende prosess hvor politikkutvikling i alle relevante nivåer i 965 

organisasjonen bærer preg av Bergen SVs stemme. 966 

• Utvide antall medlemmer som deltar i lagets aktivitet. 967 

• Fortsette økningen i medlemsmassen. 968 

Medlemmer og rekruttering 

Situasjonen i dag 969 

Det har vært en formidabel medlemsvekst i Bergen SV det siste året. Nye medlemmer må i større 970 

grad bli ønsket velkommen og raskt bli invitert med på arrangement der det er mulig å lære mer om 971 

SV sin politikk eller drive med politisk arbeid. 972 

Mål 973 

• Ha over 1000 medlemmer innen inngangen til 2021. 974 

• Ha medlemmer som føler seg inkludert i Bergen SV. 975 

Tiltak 976 

• Ringe alle nye medlemmer innen 1 måned etter at de har meldt seg inn. 977 

• Følge opp nye medlemmer som kommer på møter i en fadderordning. 978 

Folkevalgte 

Situasjonen i dag 979 

Bergen SV har 7 medlemmer i bystyret, 1 av dem er fulltidspolitiker. I tillegg er det en rekke verv i 980 

diverse kommunale utvalg og råd. 981 

Mål 982 

• Styrke kontakten mellom medlemmer og bystyregruppen 983 

• Økt oppslutning ved valget i 2019 (se valg 2019). 984 
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Tiltak 985 

• Skape flere kontaktpunkt mellom medlemmer og bystyregruppen.  986 

• Styret og bystyregruppen skal i fellesskap forsøke å finne flere arenaer hvor medlemmer får 987 

innblikk i og kan være en del av bystyregruppens arbeid. 988 

• «Blikk fra bystyret» Bystyregruppen orienterer om sitt arbeid i nyhetsbrevet. 989 

• Innlegg o.l. fra bystyregruppen legges ut på Bergen SV sin nettside. 990 

Bydelslag 

Situasjonen i dag 991 

I dag består Bergen SV av et lokallag, et studentlag, et bydelslag og bystyregruppen. Medlemmene i 992 

Bergen SV bor først og fremst i bydelene Bergenhus og Årstad. Her bor også størsteparten av SV sine 993 

tillitsvalgte og folkevalgte. For å bli et parti for flere trenger vi å breie oss utover og i større grad nå 994 

medlemmer som bor i andre bydeler. Vi har i 2018 opprettet bydelslag i Åsane, og arrangert aktivitet 995 

i Laksevåg. Dette er en modell lokallaget skal videreutvikle. 996 

Mål 997 

• Bli flere medlemmer i bydeler der vi står svakt i dag.  998 

• Prioriterte områder i denne perioden er Åsane, Arna og Laksevåg. 999 

Tiltak 1000 

Å fortsette prøveprosjekt med bydelsutvalg for å se om dette styrker SV sin posisjon i bydelene. Både 1001 

med tanke på medlemsvekst og økt aktivitet. 1002 

• Bergen SV vil i perioden prøve ut bydelsutvalg i Åsane, Arna og på Laksevåg. 1003 

• Et bydelsutvalg vil være en gruppe medlemmer som foreslås av- og rapporterer til styret i 1004 

Bergen SV. 1005 

Mulige oppgaver til et bydelslag: 1006 

• Kontakte bystyregruppen for å få innsikt i bystyrepolitikk som omhandler bydelene. 1007 

• Arrangere aktivitet i anledning SV sine kampanjeuker. 1008 

• Skrive innlegg eller ha utspill i lokalmedia om aktuelle saker. 1009 

• Arrangere medlemsmøter eller andre arrangement etter eget ønske/behov. 1010 

• Leserbrev i lokalmedia 1011 

• Postkasseaksjoner 1012 

• Stand eller morgenaksjon.  1013 

Skolering 

Situasjonen i dag 1014 

Bergen SV har ressurser til å gjennomføre mer skolering til medlemmer, tillitsvalgte og folkevalgte. 1015 

Dette vil være særs viktig i valgkampssammenheng. 1016 
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Mål 1017 

• Bergen SV skal ha trygge tillitsvalgte og medlemmer som kjenner SVs politikk godt. 1018 

Tiltak       1019 

• Det skal gjennomføres styreskolering to ganger i året for styret i Bergen SV. 1020 

• Arrangere valgkampskolering i forbindelse med valgkampen 2019. 1021 

• Arrangere medlemsmøter hvor vi utvikler SVs politikk i de emnene medlemsmassen ønsker. 1022 

• Arrangere kurs til medlemmer, tillitsvalgte og folkevalgte etter ønske og behov.  1023 

Medlemsaktivitet 

Situasjonen i dag 1024 

Bergen SV har noen faste aktiviteter for medlemmer i løpet av året. Dette er aktiviteter som skal gi 1025 

gode sosiale samlingssteder. Lokallaget har også lavterskeltilbud i form av SV-café. Videre aktivitet 1026 

skjer i form av skoleringsmøter, programverksteder og standsaktivitet, spesielt i forbindelse med SVs 1027 

sentrale kampanjeuker. Videre deltar Bergen SV i mye av aktivismen som skjer i Bergen, selv om disse 1028 

ikke alltid har plass til å markere politiske partiers farger. 1029 

Kampanjeuker 1030 

Mål: 1031 

• Mobilisere til aktivitet under SV sine nasjonale kampanjeuker 1032 

• I forkant av kampanjeuken arrangere skoleringsmøte om tema. 1033 

• Ha minst en aktivitet i hver bydel i løpet av hver kampanjeuke. 1034 

1. Mai-lunsj      1035 

Dette er det største arrangementet til Bergen SV i løpet av året. Arrangementet er en sterk tradisjon i 1036 

lokallaget. Vi skal ha som mål å ha 200 deltakere på 1. Mai-lunsjen. 1037 

Pride, 8. mars og Verdens miljødag 5. Juni 1038 

Bergen SV er og skal være en del av Bergen Pride, 8. mars initiativet og 8. mars toget, vi skal 1039 

arrangere minst ett møte i forbindelse med Kvinnefestivalen og aktivitet i forbindelse med 5. Juni - 1040 

Verdens miljødag. 1041 

SV-kafe 1042 

Bergen SV arrangerer tidvise caféer, enten på SV-kontoret eller i egnet lokale i Bergen sentrum. Det 1043 

skal inviteres en SV-stortingsrepresentant til hver kafe for å presentere alle stortingsrepresentantene 1044 

for medlemmer i Bergen SV. 1045 

Dugnad 1046 

Bergen SV skal arrangere dugnader der medlemmer kan delta. 1047 

Politikkutvikling 

Situasjonen i dag 1048 
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Flere av Bergen SVs medlemmer har verv i sentrale ledd i partiet, men vi utformer ikke nok SV-1049 

alternativer fra lokallaget til partiets politikk på nasjonalt-, fylkes- eller bynivå. Lokallaget er i en 1050 

posisjon der det vil være enkelt å i større grad påvirke SV sin politikk. 1051 

I 2019 arrangerer SV landsmøte, to av de sentrale sakene på dette landsmøtet blir prinsipprogram og 1052 

kommunalpolitisk plattform.  1053 

 Mål 1054 

• Som lokallag være en tydeligere politisk stemme internt i SV. 1055 

• Ha en god og inkluderende prosess med valgprograms- og nominasjonsprosess frem mot 1056 

valget 2021. 1057 

• Samarbeide med Hordaland SV i arbeidet med prinsipprogrammet fram mot landsmøtet 1058 

2019 og stortingsvalgprogrammet 2021. 1059 

• Få gjennomslag for vårt syn på landsmøtet i 2019. 1060 

Tiltak 1061 

• Skrive uttalelser etter medlemsmøter, uttalelser som skal sendes til det SV-organet som kan 1062 

effektuere politikken. 1063 

Internkommunikasjon 

Situasjonen i dag 1064 

Vi kontakter våre medlemmer per e-post og SMS, de aller fleste medlemmene våre er nå registrert 1065 

med e-postadresse og fast- eller mobiltelefonnummer. Facebookgruppen “Aktiv i Bergen SV” har 121 1066 

medlemmer. Her legges ut informasjon om når Bergen SV har stand, postkasseaksjoner, 1067 

morgenaksjoner m.m. Styret har også holdt aktivistlister for medlemmer som ønsker spesielt å delta i 1068 

aktivitet, her oppleves det fra styret at medlemmer ikke kommer med tilbakemeldinger før de blir 1069 

oppringt og det er derfor muligheter til forbedring. 1070 

Mål 1071 

• Øke antall medlemmer i facebookgruppen. 1072 

• Gjøre facebookgruppen “Aktiv i Bergen SV” kjent for medlemmer. 1073 

• Føre epostadresse for alle våre medlemmer. 1074 

• Gi medlemmene i Bergen SV bedre mulighet til å delta i organiseringen av aktivist- og 1075 

valgkampgruppene. 1076 

Tiltak 1077 

• Fast orientering fra bystyregruppen og styret  i nyhetsbrevet. 1078 

• Aksjonistgruppe på Facebook: 1079 

Oppfordre til å bli med i gruppen på Bergen SV arrangementer. 1080 
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Eksternkommunikasjon 

Situasjonen i dag 1081 

Bergen SV har i 2018 tilbakeført nettsiden til domenet sv.no, og bystyregruppen og 1082 

programarbeidskomitéen har benyttet seg av nettsiden til å legge ut leserbrev til media og 1083 

dokumenter relatert til prosessene. Den eksterntrettede nettsiden har godt potensiale til å fungere 1084 

som en informasjonskanal for nye medlemmer, og for å gi velgere innsikt i valgprogrammet for 2019. 1085 

SV er i dag synlig i media, men kan gjerne bli enda mer synlig. Særlig i leserbrevspaltene er det stort 1086 

potensiale, både i de store mediene og bydelsavisene. Bergen SV er synlig på store merkedager som 1087 

1. mai og 8. Mars. Det ønsker vi fortsatt å være. Vi ønsker å videreføre vår hyppige deltakelse som 1088 

appellanter i Bergens aktivistmiljø. 1089 

Mål 1090 

• Styret skal lage en gjennomgående strategi for hvordan Bergen SV skal bruker de ulike 1091 

plattformene for eksternkommunikasjon. 1092 

• Styret skal være mer synlig i leserbrevspaltene. 1093 

Tiltak 1094 

• Kun ansatte og leder skal ha tilgang på Bergen SV sin facebookside som administratorer. 1095 

• Arrangere mediekurs særlig for tillitsvalgte og folkevalgte. 1096 

Sosialistisk Ungdom 

Situasjonen i dag 1097 

Bergen SU er Sosialistisk Ungdoms lokallag i Bergen. Bergen SU har rett til å oppnevne en 1098 

representant til styret i Bergen SV per vedtekter og gis mulighet til representasjon i de fleste utvalg. 1099 

Mål 1100 

• Opprettholde samarbeidet mellom Bergen SU og Bergen SV 1101 

• Opprettholde Bergen SU som organisasjon.  1102 

mailto:bergen@sv.no


Årsmøte 2019 

Bergen Sosialistisk Venstreparti  sv.no/bergen  
St. Jakobs plass 9, 5008 BERGEN  bergen@sv.no  
 45 

Valgkamp 

2019: 1103 

Kravlister 1104 

For å sikre at SVs eventuelle vei til posisjon er demokratisk forankret i partiet, skal det når 1105 

valgprogrammet er satt utvikles bestemte politiske krav for gjennomslag. Disse skal være 1106 

utgangspunkt for eventuelle sonderinger, hvor den politiske avtalen er det viktigste holdepunktet for 1107 

om SV skal inngå i samarbeid. 1108 

2020: 1109 

Programarbeid 1110 

Bergen SV skal invitere til en åpen programprosess, der det blant annet arrangeres temamøter for 1111 

medlemmer på de mest sentrale punktene i valgprogrammet frem mot stortingsvalget 2021. Bergen 1112 

SV skal aktivt invitere samarbeidsorganisasjoner inn i programarbeidet.1113 
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Sak 10 Budsjett 2019 

 Budsjett 

2018 

 Regnskap 

2018 

 Regnskap 

2017 

Offentleg støtte - Bergen kommune 972 291 993 214                   972 291                    

Offentleg støtte - Statstilskot 116 000 120 707                  116 020                    

Medlemskontingent 61 000 46 850                    61 755                      

Partiskatt 160 000 162 318                  145 660                    

Støtte til valkampsekretær

Valkampavsetting 2019 100 000                    

Diverse (frivillig kontingent) 60 000 30 455                    79 287                      

Renteinntekter 500 242                         617                           

Sum inntekter 1 369 791      1 353 786               1 475 630                 

Kontorleige 70 000 125 174                   88 402                      

Kontordrift til HSV 80 000 30 193                     76 193                      

Materiell (ink tlf/IT) 5 000 -107                        18 367                      

Bystyregruppa 972 291 905 357                  774 010                    

Møter/reiser 33 000 43 735                    96 808                      

Årsmøtet HSV 22 000 22 000                    7 382                        

Lønn distriktsekretær 100 000 131 000                  650                           

Gaver og porto 8 000 1 152                        

Bevilgningar 5 000 3 000                      4 300                        

Bergen SU 35 000 35 000                    35 000                      

Høyden SV 10 000

Bankgebyr 300 544                         942                           

Valkamp 2019 100 000 100 000                  220 828                    

Valkampsekretær 337 319                    

Sum utgifter 1 440 591      1 395 896               1 661 353                 

-70 800          -42 110                   -185 723                   

INNTEKTER

UTGIFTER

RESULTAT:
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GJELD OG EGENKAPITAL

Kontanter 3 747                

Brukskonto DNB 382 266             243 150                       Egenkapital

Trekkinnskudd 25 737               100 000                       Valgkampavsetning

Sum pengebeholdning 411 750             343 150                       Sum egenkapital

Aksjer klassekampen 7 200                

Til gode kostnad

Til gode frå HSV 15 254               79 753                         Gjeld til BSU

-                    11 301                         Levrandørgjeld

Sum aksjer 22 454               91 054                         Sum GJELD

SUM EIENDELER 434 204             434 204                       Sum GJELD og EGENKAPITAL

BALANSE 31.12 2018

EIENDELER
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Sak 11 Valg 

Valgkomiteens innstilling til styret i Bergen SV 

• Leder: Steinar Nørstebø  1114 

• Politisk nestleder: Tina Åsgård  1115 

• Organisatorisk nestleder: Johanne Vaageland – ikke på valg 1116 

• Kasserer: Ørjan Hatlestad 1117 

• Styremedlem: Erik Gullaksen - NY  1118 

• Styremedlem: Ivar Grape Arnesen 1119 

• Styremedlem: Kristin Skaar 1120 

• 1. vara - Linda Gangstøe 1121 

• 2. vara: Steinar Sandstad NY!  1122 

• 3. vara: Julie Røiseland -  1123 

• 4. vara: Benedict Peter NY 1124 

• 5. vara: Åge Christian Jacobsen   1125 

• 6. vara: Siri Fransson 1126 

•  7. vara: Sorel Souare 1127 

Valgkomitéens innstilling til revisorer for 2019: 

• Lillian Blom 1128 

• Roar Sletteland 1129 

Innstilling til valgkomite i Bergen SV: 

• Gina Barstad (leder) 1130 

• Ayla Tessem 1131 

• Tor Lædre.  1132 
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Delegater fylkesårsmøte (27 til Hordaland SV / 46 til Vestland SV): 

Alle innstilles som delegater til Vestland SV sitt stiftingsmøte. Delegater som er uthevet innstilles 1133 

også som delegater til Hordaland SV sitt fylkesårsmøte. Årsmøtet gir fullmakt til AU/sekretær å finne 1134 

delegater for å fylle listene.  1135 

• Audun Syltevik 1136 

• Bente Nilsen Owren 1137 

• Erik Gullaksen 1138 

• Gina Barstad 1139 

• Hanne Bolstad 1140 

• Ingrid Haarstad Rekkavik 1141 

• Ivar Grape Arnesen 1142 

• Knut Remi Heimvik 1143 

• Kristin Skaar 1144 

• Linda Gangstøe 1145 

• Marianne Sæhle 1146 

• Marthe Hammer 1147 

• Ragnhild Hedemann 1148 

• Steinar Nørstebø 1149 

• Tord Kvåle 1150 

• Torunn Olsnes 1151 

Innstilling til Landsmøtedelegater fra Bergen SV 

• Mikkel Grüner 1152 

• Marthe Hammer 1153 

• Steinar Nørstebø 1154 

• Diane Berbain 1155 

• Jarle Brattespe 1156 

• Johanne Vaagland 1157 

• Andreas Madsen Berg 1158 

• Tina Åsgård 1159 
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Varaer 

• Ørjan Hatlestad 1160 

• Ivar Grape Arnesen 1161 

• Vigdis Vestvik 1162 

• Camilla Ahamath 1163 

• Ingrid Rekkavik  1164 
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Vedtekter 

Gjeldende vedtekter for Bergen SV 

Sist endret: årsmøtet 2018  1165 

Kapittel 1 Bergen SV 

Bergen SV er et lokallag for SVs medlemmer i Bergen. Som vedtekter for Bergen SV gjelder 1166 

Sosialistisk Venstrepartis vedtekter (jf. kap. 4) med tillegg av punktene nedenfor. 1167 

Kapittel 2 Årsmøtet 

§ 2-1 Møtetidspunkt og innkalling 1168 

Årsmøte i lokallaget avholdes årlig innen utgangen av januar, og skal kunngjøres med minst 30 dagers 1169 

varsel. Saker som ønskes behandlet på årsmøtet må sendes styret senest 14 dager før møtet. 1170 

Innkalling til årsmøtet med forslag til dagsorden sendes medlemmene senest 14 dager før møtet. 1171 

Øvrige sakspapirer skal være tilgjengelig for medlemmene senest 7 dager før møtet. Eventuelle 1172 

forslag til endring av vedtektene må sendes til styret senest sju dager før årsmøtet. Styret skal gjøre 1173 

endringsforslag til vedtektene tilgjengelig for medlemmene sammen med de øvrige sakspapirer til 1174 

årsmøtet. 1175 

§ 2-2 Saksliste 1176 

Årsmøtet skal behandle beretning, regnskap, arbeidsplan, budsjett, innkomne forslag og valg. 1177 

§ 2-3 Deltakelse  1178 

Forslags- og stemmerett på årsmøtet har alle som er registrert som medlemmer i Bergen SV, jf. 1179 

Sosialistisk Venstrepartis vedtekter § 2-2. Det er ikke adgang til å tegne medlemskap på årsmøtet. 1180 

Årsmøter i Bergen SV er åpne, med mindre årsmøtet selv bestemmer noe annet. 1181 

§ 2-4 Ekstraordinært årsmøte 1182 

Styret skal innkalle til ekstraordinært årsmøte dersom 1/3 av styremedlemmene eller 50 medlemmer 1183 

krever det. Innkalling til ekstraordinært årsmøte sendes medlemmene minst 14 dager før møtet 1184 

holdes. 1185 

Kapittel 3 Styret 

§ 3-1 Faste medlemmer 1186 

Styrets medlemmer velges av årsmøtet. Styret består av 9 faste medlemmer. 1187 

1. Leder 1188 
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2. Politisk nestleder 1189 

3. Organisatorisk nestleder 1190 

4. Kasserer 1191 

5. Leder for bystyregruppen 1192 

6. Representant for Bergen SU 1193 

7. Ordinært styremedlem I 1194 

8. Ordinært styremedlem II 1195 

9. Ordinært styremedlem III 1196 

Leder velges for 1 år. Politisk nestleder og ett ordinært styremedlem velges for 2 år i valgår. 1197 

Organisatorisk nestleder, kasserer og tre ordinære styremedlemmer velges for 2 år i mellomvalgsår. 1198 

Årsmøtet kan velge styremedlemmer for 1 år dersom dette er nødvendig grunnet frafall. 1199 

SUs årsmøte utpeker representant til styret i Bergen SV. I tillegg møter en kontaktperson fra Høyden 1200 

Sosialistisk Venstreparti med møte- og talerett. 1201 

§ 3-2 Varamedlemmer 1202 

I tillegg til faste medlemmer har styret minst 3 rangerte varamedlemmer. Disse velges av årsmøtet 1203 

for ett år av gangen. Begge kjønn må være representert. 1204 

§ 3-3 Styrets sammensetning 1205 

Styret skal bestå av minst 40% kvinner, ikke medregnet leder for bystyregruppen og representant for 1206 

SU. Det bør tilstrebes at styret har minst et medlem med minoritetsbakgrunn. 1207 

§ 3-4 Arbeidsutvalget 1208 

Arbeidsutvalget består av leder, 2 nestledere og kasserer. Styret kan dersom de finner det nødvendig 1209 

utpeke et 5. medlem til AU blant styremedlemmene. 1210 

§ 3-5 Styremøter 1211 

Styremøte avholdes månedlig. Styret kan avvike fra denne ordningen i perioder der en annen 1212 

arbeidsform er påkrevd. Varamedlemmer har møte-, tale- og forslagsrett til alle styremøter. 1213 

Varamedlemmer gis stemmerett i prioritert rekkefølge etter faste medlemmers forfall. Ved 1214 

stemmelikhet i styret har leder dobbeltstemme. For å være vedtaksdyktig må minst fem styre 1215 

medlemmer (eller vara medlemmer med stemmerett) være til stede, hvor minst to må være 1216 

medlemmer utenfor arbeidsutvalget. 1217 
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§ 3-6 Underutvalg 1218 

Styret kan utpeke underutvalg. 1219 

Kapittel 4 Nominasjon 

§ 4-1 Valg av komité  1220 

Årsmøtet i Bergen SV velger nominasjonskomité i året før kommunevalg, jf. vedtekter for Sosialistisk 1221 

Venstreparti § 10-2. Styret innstiller til valg av komitéen. 1222 

§ 4-2 Komitéens sammensetning 1223 

Nominasjonskomitéen skal bestå av 5 medlemmer. Begge kjønn skal være representert. Bergen SU 1224 

skal være representert i komitéen. 1225 

§ 4-3 Komitéens arbeid 1226 

Nominasjonskomitéen skal i sin innstilling legge vekt på god kjønnsbalanse og god geografisk 1227 

fordeling, der listeforslaget i størst mulig grad skal speile bredden og mangfoldet i befolkningen i 1228 

kommunen. 1229 

Kapittel 5 Nominasjonsmøtet 

§ 5-1 Møtetidspunkt og innkalling 1230 

Nominasjonsmøtet avholdes innen 31. mars i kommunevalgår, og kunngjøres med minst 30 dagers 1231 

varsel. Innkalling til nominasjonsmøtet med nominasjonskomitéens innstilling sendes ut senest 14 1232 

dager før møtet. 1233 

§ 5-2 Deltakelse 1234 

Stemmerett på nominasjonsmøtet har alle som er registrert som medlemmer i Bergen SV, jf. 1235 

Sosialistisk Venstrepartis vedtekter § 2-2. Det er ikke adgang til å tegne medlemskap på 1236 

nominasjonsmøtet. Nominasjonsmøter i Bergen SV er åpne, med mindre nominasjonsmøtet selv 1237 

vedtar noe annet. 1238 

Kapittel 6 Bergen SV studentlag  

§ 6-1 Overordna organ 1239 

Bergen SV er det overordnede organet for studentlaget Høyden Sosialistisk Venstreparti. 1240 

§ 6-2 Medlemmer 1241 

Alle medlemmer av Sosialistisk Venstreparti tilknyttet høyere utdanning i Bergen og omegn kan være 1242 

medlemmer Høyden SV. 1243 
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§ 6-3 Økonomi 1244 

Bergen SV setter årlig av en post i budsjettet forbeholdt driften av studentlaget Høyden Sosialistisk 1245 

Venstreparti. 1246 

§ 6-4 Organisasjonsform 1247 

Høyden SV velger selv organisasjonsform. Dette bestemmes på et allmøte ved studiestart.  1248 

Kapittel 7 Valgkomité 

§ 7-1 Valg av komité 1249 

Årsmøtet velger valgkomité til neste årsmøte. Styret innstiller til valg av komitéen. Komitéen velges 1250 

for 1 år. Valgkomitéen innstiller på styre og revisorer til neste årsmøte. 1251 

§ 7-2 Komitéens sammensetning 1252 

Valgkomitéen skal bestå av fem personer. Begge kjønn skal være representert i komitéen, og Bergen 1253 

SU skal ha en av disse representantene, som de selv velger. 1254 

§ 7-3 Supplering 1255 

Styret kan supplere valgkomitéen hvis nødvendig. Dersom mer enn 1 av valgkomitéens medlemmer 1256 

faller ut av komitéen må det avholdes ekstraordinært årsmøte for valg av nye medlemmer. 1257 

Kapittel 8 Revisjon 

Årsmøtet velger 2 revisorer som reviderer regnskapene til Bergen SV og lokallagets underutvalg. 1258 

Valgkomitéen innstiller på revisorer til årsmøtet. Revisorene velges for 1 år. 1259 

Kapittel 9 Medlemsmøter 

Utenom årsmøtet arrangeres medlemsmøter. Styret skal innkalle til medlemsmøte dersom 1/3 av 1260 

styrets medlemmer eller 30 medlemmer krever det. 1261 

Kapittel 10 Bydelsgrupper 

Bydelsgrupper kan opprettes. Disse skal være åpne for omfatte samtlige medlemmer i et bestemt 1262 

geografisk område som godkjennes av styret i Bergen SV. Tillitsvalgte i bydelsgrupper skal velges på 1263 

møter der alle medlemmer i området er innkalt minst 14 dager i forveien. 1264 

Kapittel 11 Kommunalpolitisk arbeid 

Bystyregruppen forbereder og behandler kommunalpolitiske saker. Viktige og kontroversielle saker 1265 

skal legges fram for styret. Styret kan binde gruppen i saker hvor programmet ikke gir klar anvisning 1266 

om partiets standpunkt. 1267 
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Kapittel 12 Partiskatt 

§ 12-1 Satser 1268 

Tillitsvalgte for Bergen SV som har brutto årlig inntekt på mer enn 2G utenom godtgjørelse for 1269 

kommunale tillitsverv, betaler 20 % av utbetalt godtgjørelse for tillitsvervene til Bergen SV i 1270 

partiskatt. Heltids- eller deltidspolitikere som bruker 50% eller mer av arbeidstiden på kommunale 1271 

tillitsverv betaler partiskatt av godtgjørelsen for tillitsvervene på 7 % av brutto godtgjørelse eller 10 % 1272 

av netto godtgjørelse. Det for den tillitsvalgte gunstigste alternativ legges til grunn. 1273 

§ 12-2 Forpliktelse til innbetaling 1274 

Ved nominasjon til honorerte/lønnede verv skal kandidater informeres om partiskattordningen og gi 1275 

skriftlig bekreftelse på at de godtar denne. Medlemmet har selv ansvaret for å betale inn partiskatt. 1276 

§ 12-3 Fritak 1277 

Tillitsvalgte kan i særskilte tilfeller søke styret i Bergen SV om reduksjon eller fritak for partiskatt. 1278 

Kapittel 13 Vedtektsendringer 

Disse vedtektene kan bare endres eller oppheves av årsmøtet med kvalifisert flertall (2/3 flertall).  1279 

Sist endret: årsmøtet 2018. 1280 
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