
Årsberetning faglig utvalg Hordaland SV

Faglig utvalg har bestått av Karin Bell Trældal, Daniel Charles Hextall Vigdis Vestvik, 
Are Benjamin Sloot Bjøru, Eskild Hustvedt, Steinar Nørstebø og Hege Bjørnør. Bente
Nilssen Owren og Knut Remi Heimvik og har kommet med råd og innspill.

Utvalget har i 2017 hovedsakelig fokusert på å drive valgkamp.  Vi har stått på stand,
deltatt på morgenaksjoner både i regi av partiet og sammen med LO, deltatt i 
debatter.

Faglig utvalg har i 2017 jobbet med strategier for å knytte tettere kontakt med 
fagbevegelsen. Vi har forsøkt å fokusere på forbund som vanligvis ikke ser på SV 
som en naturlig alliert. Som ett ledd i dette arbeidet var medlemmer av utvalget 
tilstede på årsmøtene til LO i Sunnhordaland og LO i Nordhordland. Videre har 
utvalgets leder deltatt på ulike møter og konferanser i regi av LO i Bergen og omland.

Også i år har utvalget forsøkt å aktivt støtte arbeidstakere i konflikt, som hovedregel 
forfatter vi alltid en kort støtteerklæring. Utvalget ønsker også så langt det lar seg 
gjøre å stille opp fysisk for å vise vår støtte.

Flertallet av utvalgets medlemmer var representert på landsmøte i mars, hvor vi kom 
med innspill til nødvendige tiltak for å sikre et trygt og organisert arbeidsliv.

I forbindelse med valgkampen deltok leder i utvalget, sammen med fylkesleder og 
fylkessekretær på møte med Fagforbundet Hordaland. Her var de rød-grønne 
partiene invitert for å avklare våt standpunkter i ulike spørsmål som opptar 
Fagforbundet. 

Under valgkampen var leder for utvalget med Fagforbundet Hordaland til Austevoll. 
Her var vi på arbeidsplass besøk, sto på stand og deltok på medlemsmøte i 
Fagforbundet Austevoll på kvelden.

Ved evaluering av 2017 har utvalget konkludert med at det er viktig å skape en arena
hvor SV-medlemmer og sympatisører kan møtes for å samarbeide om faglige 
spørsmål og utfordringer. Derfor planlegger utvalget en faglig konferanse i Mars 
2018.


