
 
Årsmelding Hordaland SV 2018 – 19  
Det siste året til Hordaland SV har vært preget av vekst i organisasjonen og den 
planlagte sammenslåingen med Sogn og Fjordane SV. Vi hadde en medlemsvekst på 
over 10 prosent. Vi har gjennomført flere store samlinger med godt besøk, og 
startet to nye lokallag i perioden, Austevoll SV og Eidfjord SV.   

Tillitsvalgte 
Styret har i 2018 bestått av:  

Gina Barstad (leder) 
Akhtar Chaudry (politisk nestleder) 
Marianne Sæhle (organisatorisk nestleder) 
Audun Syltevik (økonomiansvarlig) 
Torunn Olsnes (kommunalpolitisk leder) 
Hege Bjørnør (fagligpolitisk leder) 
Hanne Bolstad (kvinnepolitisk leder) 
Ingrid H. Rekkavik (miljøpolitisk leder) 
Elisabeth Croles 
Jarle Brattespe 
Geir Madsen 
Aud Karin Oen (leder fylkestingsgruppa) 
Arne Zahl Røksund (1.vara) 
Odd Jøran Oldervik (2.vara) 
Torbjørn Taranger (3.vara) 
Symphorien Pombe (4.vara) 
Mona Larsen (5.vara) 
Elin Hege Lona (6.vara) 

Hordaland SU har også vært representert i fylkesstyret.  

Ansatte i perioden har vært fylkessekretær Frøydis Olaussen, og distriktssekretær 
Morten Heszlein-Lossius. Distriktssekretærstillingen deler vi med Sogn og Fjordane 
SV og Møre og Romsdal SV. Fra høsten av har Bergen SV betalt for og benyttet 
Hordaland SV sin andel av Morten sin stilling etter avtale.  
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Oppfølging av arbeids og organisasjonsplanen 
Årsmøte (foregående år) ble avholdt i felles med Sogn og Fjordane SV i Førde, den 
10. og 11. februar  2018. 

Fylkesstyret har hatt 5 antall møter i 2018, hvorav to har vært utvidete møter og 
ett var felles med fylkesstyret i Sogn og Fjordane. Arbeidsutvalgene i de to 
fylkeslagene har hatt to fellesmøter. 

Våre hovedmål fra Arbeids og organisasjonsplanen 2018 var følgende:  

• I 2018 ha 1400 medlemmer.  
Fylkeslaget hadde pr 31.12.2018 1282 medlemmer, som er en økning på 148 
medlemmer i forhold til 2017 og er en økning på over 13%. Hordaland SV har 
hatt jevn tilstrømming av nye medlemmer gjennom hele året, men har 
dessverre ikke oppfylt den ambisiøse målsetningen fra Arbeids- og 
organisasjonsplanen. Hordaland SV er et av de største fylkeslagene i SV og vil 
få en ekstra delegat til landsmøtet i 2019.  

• Ha trygge medlemmer, som ønsker seg velkommen i Hordaland SV  
Alle nye medlemmer får e-post og lokallagene får oppfordring om å ringe 
nye medlemmer.  

• Flere skal ha mulighet til å stemme SV i 2019 enn ved kommunevalget i 2015.  
• Øke antall folkevalgte ved kommunevalget og fylkestingsvalget i 2019. 

Fylkeslaget har hatt mye fokus på listearbeidet i året som har gått. 
Kommunalpolitisk leder Torunn Olsnes har vært listeansvarlig, og status for 
listestilling har vært fast punkt på alle fylkesstyremøter. Medlemmer av 
fylkesstyret har besøkt mange lokallag. Fylkesstyret mener dette har vært 
med å legge et godt grunnlag for å nå målsetningene. Dette arbeidet vil 
fortsette inn i 2019 og vil bli en viktig oppgave for det nye fylkeslaget.  

• Ha en god prosess med å utvikle en ny politikk for miljø og rettferdighet for 
Vestlandet fylke.  

Sogn og Fjordane og Hordaland SV satte på fellesårsmøtet 10. og 11. februar 
ned en felles programkomite som skulle lage forslag til nytt program for det 
nye fylkeslaget. 
  
Programkomiteen har bestått av:  
Åsmund Berthelsen, Naustdal, Sogn og Fjordane (leder) 
Marthe Hammer, Fylkestingsgruppa/Bergen, Hordaland 
Kjellbjørg Lunde, Stord, Hordaland 
Einar Horvei, Voss, Hordaland 
Tone Jørgensen, Sogndal, Sogn og Fjordane 
Line Hatland Nilssen, Hordaland SU 
Hans Christian Knudsen, Sogn og Fjordane SU 
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Programkomiteen har arrangert 3 programverksteder sentrert rundt 
hovedtemaene i programmet: videregående opplæring, samferdsel og kultur. 
Det har vært en utfordring for arbeidet at det ennå ikke er kjent hvilke 
oppgaver de nye fylkeskommunene vil få.  

• Ha trygge og dyktige folkevalgte og tillitsvalgte SVere i hele fylket.  
29. og 30. september arrangerte Hordaland og Sogn og Fjordane en 
konferanse for folkevalgte og tillitsvalgte på Stord. Konferansen var godt 
besøkt med over 70 deltakere. På programmet var blant andre Audun 
Lysbakken, Oddny Miljeteig, Ingrid Fiskaa. Konferansen har fått gode 
tilbakemeldinger fra deltakerne.  

• Styrke den eksisterande partiorganisasjonen og få økt aktivitet i alle lokallag.  
I perioden har fylkesstyret hatt en fadderordning der alle lokallagsledere 
skulle bli fulgt opp i løpet av året, gjerne i forkant av fylkesstyremøter. I 
tillegg har medlemmer av fylkesstyret besøkt en rekke lokallag gjennom 
året.  

Fylkeslaget har fått to nye lokallag i løpet av perioden. Austevoll SV satte 
ned interimstyre 28.september og skal ha stiftelsesmøte våren 2019. 
Eidfjord SV satte ned interimstyre 4. desember, og avviklet årsmøte i januar 
2019. Fylkeslaget har også hatt møter med medlemmer bosatt i Austrheim 
med sikte på mulig oppstart av et lokallag der. Det ble også arrangert et 
møte i Etne i samarbeid med Vindafjord SV. 

Hordaland SV har også flere aktive utvalg i kvinnepolitisk, miljøpolitisk og 
fagligpolitisk utvalg. Deres arbeid er beskrevet nærmere i egne beretninger. 
I tillegg har fylkeslaget tatt initiativ til å starte opp et kulturpolitisk utvalg i 
2018.  

• Ha en god prosess for felles liste og sammenslåing med Sogn og Fjordane SV i 
2019 

På tross av at verken Sogn og Fjordane eller Hordaland SV var tilhengere av 
regionsreformen og sammenslåingen av fylkene, fattet fylkeslagene vedtak 
på felles fylkesårsmøte 10. og 11. februar 2018 om å slå seg sammen. Å 
skulle fortsette som to separate fylkeslag vil være altfor krevende når man 
nå må stille lister sammen, lage felles program, får én økonomisk tildeling, 
og så videre. Det er mange utfordringer med å skulle slå sammen to så ulike 
fylkeslag. For eksempel er Hordaland SV et langt større lag enn Sogn og 
Fjordane, og det er bare én av forskjellene. Lagene har hatt egne kulturer 
og tradisjoner som nå skal virke sammen. Ledelsen i de to fylkeslagene har 
hatt tett dialog og godt samarbeid siden høsten 2017. Det har vært arrangert 
flere fellesmøter og felles arrangementer. I tillegg har alle de 
årsmøteforberedende komiteene bestått av medlemmer fra begge 
fylkeslagene.  
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Arrangement 
Hordaland SV har i årsmøteperioden arrangert flere arrangementer. En del av dem 
er også nevnt under punktet om oppfølging av arbeids og organisasjonsplanen.  

6. april Ulikheten øker – hvorfor ikke venstresiden? (Møte på Café Opera med Audun 
Lysbakken) 

21.april – Programseminar (Sammen med Sogn og Fjordane SV) 

26. mai – Programseminar (Sammen med Sogn og Fjordane SV) 

5.juni  - SV-lunsj med kulturpolitisk talsperson Freddy André Øvstegård 

25. august – Programseminar (Sammen med Sogn og Fjordane SV) 

8. september – fagligpolitisk konferanse (Arrangør: Faglig utvalg) 

29. og 30. september – Konferanse for folkevalgte og tillitsvalgte (Sammen med 
Sogn og Fjordane SV) 

14. november – Åpent debattmøte om vindkraft (Arrangør: Miljøpolitisk utvalg) 

1. og 2. desember – Veivalg, konferanse om prinsipprogrammet. (Sammen med 
Rogaland og Sogn og Fjordane SV) 

Landsstyret 
Hordaland SV har deltatt i landsstyret. Marianne Sæhle har møtt på to møter på 
vårsesjonen, og Gina Barstad på 2 møter på høsten.  
Gina Barstad har vært medlem av den nasjonale prinsipprogramkomiteen, som ble 
satt ned av landsstyret i januar 2018.  

Samarbeid med fylkestingsgruppen 
Arbeidsutvalget har deltatt aktivt i budsjettprosessen sammen med 
fylkestingsgruppen, blant annet med deltakelse på budsjettseminar sammen med 
posisjonen i Hordaland fylkeskommune den 10. november. Fylkesstyret har jevnlig 
behandlet saker som var til behandling i fylkestinget. 
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