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Arbeidsplan for Viken SV 2022-2023 1 

 2 

Innledning 3 

Arbeidsplanen slår fast de overordnede organisatoriske målene for fylkeslaget. Den skal 4 
inneholde årets viktigste milepæler, og forankre fylkeslagets arbeid. Planen gjelder for ett år 5 
av gangen. 6 
 7 
Planen gjelder for hele fylkeslaget og er forpliktende for hele fylkets organisasjon, fra 8 
fylkeslag til lokallag.  9 
 10 

Politisk strategi 11 

Vi må få størst mulig gjennomslag for våre viktigste saker, både på fylkesplan, og ute i alle 12 
kommunene. Vi skal være en viktig stemme for de mange og ikke for de få. Vi skal være både 13 
det røde og det grønne alternativet for dem som er opptatt av miljøet og en rettferdig 14 
fordeling, feminisme, samt nedrustning og fred. 15 
 16 
Mål: 17 

• Fylkeslaget jobber for at hele organisasjonen skal få kunnskap om våre kjernesaker 18 
• Sikre at de lokale representantene føler seg trygge, og innehar god nok kunnskap til å 19 

kjempe for disse 20 
• Vi må styrke partiets tillit i disse sakene gjennom samarbeid med alliansepartnere og 21 

våre velgere  22 
• Viken SV skal være synlige i media med aktuelle saker både regionalt og lokalt  23 
• Vi må videreføre godt arbeid i sosiale medier på alle nivå 24 
• Støtte lokallagene ved å utarbeide forslag til felles kommunikasjonsstrategier, som 25 

kan tas ned på lokalt nivå. 26 
 27 

Organisatorisk strategi 28 

En sterk organisasjon er nøkkelen til å nå våre politiske målsetninger. 29 
 30 

• Vi skal jobbe for at hele organisasjonen føler samhold gjennom felles arrangementer 31 
og felles målforståelse  32 

• Alle møter og arrangementer i fylkeslagets regi skal være universelt tilgjengelige, og 33 
det skal alltid vurderes å bestille tegnspråktolk 34 

• Fylkesstyret skal sørge for en god og åpen kommunikasjonskanal mellom lokallag og 35 
fylkeslaget, og sørge for at lokallagene enkelt kan ta opp saker med fylkeslaget  36 

• Fylkeslaget med fylkesstyret vil aktivt søke samarbeid med fag-, miljø-  kvinne-, - 37 
minoritets- og fredsbevegelser der det er naturlig 38 

• Fylkesstyret skal videreutvikle kvinne-, miljø- og fagpolitisk nettverk i hele 39 
organisasjonen 40 

• Fylkesstyret skal sørge for en aktiv informasjonsdeling og samarbeid mellom 41 
folkevalgte i kommunen, fylkeskommunen og på Stortinget 42 

• Fylkesstyre skal jobbe for å styrke lokallagene i det strategiske medlemsarbeidet 43 
 44 
 45 
 46 
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Organisatoriske mål 47 

Status: 48 
Viken SV har til sammen 37 lokallag i våre 51 kommuner.  49 
SV er representert i kommunestyrer med til sammen 72 representanter. 50 
På fylkestinget har vi 4 representanter og to av dem er heltidspolitikere. 51 
 52 
Det er store variasjoner mellom lokallag både når det kommer til størrelse og aktivitet.  53 
 54 
Vi ønsker at alle kommuner i Viken skal ha et lokallag. Vi må opprettholde den gode 55 
medlemsveksten, og passe på at nye medlemmer blir tatt godt imot. Det er et mål at alle som 56 
melder seg inn skal få personlig kontakt ved innmelding. Vi skal øke antall medlemmer med 57 
ca 10 % hvert år, og være representert i alle kommunestyrer ved neste valg.  58 
 59 
Mål: 60 

● Vi skal jobbe for å få lokallag i de 14 kommunene som ikke har lokallag per i dag 61 
● Fram mot kommunevalget i 2023 er det mål om egen liste i de kommunene hvor vi har 62 

lokallag 63 
● Antall kvinnelige 1. kandidater må økes gjennom større bevisstgjøring. 64 
● Jobbe for en mer aktiv medlemsmasse 65 
● Jobbe for å ha godt skolerte tillitsvalgte og kandidater 66 
● Styrke regionalt samarbeid fram mot valgkampen 2023 67 
● Etablere møteplasser og gode rutiner for informasjonsdeling for å styrke samarbeidet 68 

mellom folkevalgte i kommunen, fylkeskommunen og på Stortinget 69 
 70 
Delmål: 71 

● Holde møte i de kommunene som ikke har lokallag så snart smittesituasjonen i fylket 72 
vårt tillater det  73 

● Stifte lokallag i kommuner som ikke har det innen utgangen av 2022 74 
● Sende lokallagsinformasjon til kontaktpersoner i kommuner uten lokallag 75 
● Drive aktiv verving gjennom vervekampanjer og personlig verving 76 
● Legge til rette for samarbeid mellom nominasjonskomiteene i fylkes- og lokallag for å 77 

drive erfaringsutveksling og bygge strategi om hvordan man kan trygge spesielt nye, 78 
yngre eller kvinnelige kandidater til å ønske å takke ja til lederverv og listetopper. 79 
 80 

 81 

Hvor vil Viken SV være i 2023 - tre fylkeslag? 82 
Status: 83 

22. februar 2022 skal Viken fylkesting vedta om Viken fylkeskommune skal søke om 84 

oppløsning og gjenoppstå som de tre gamle fylkene Akershus, Buskerud, og Østfold. 85 

Søknadsfristen er 1. mars 2022.  86 

 87 

En formell oppløsning av Viken fylke vil tidligst skje 1. januar 2024. Fram til da vil dagens 88 

lover og forskrifter gjelde. Dette betyr bl.a. at det er kun ett partilag pr. fylke som kan motta 89 

partistøtte, og at det sittende fylkesting vil fungere fram til neste fylkestingsvalg i 2023.  90 

 91 

Siden det er vanskelig å spå fylkestingsvedtaket den 22. februar - ti dager etter Viken SVs 92 

fylkesårsmøte må man ta høyde for alle eventualiteter. 93 

 94 

 95 

 96 
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Mål: 97 

• Viken fylkesting søker om deling og fylkesstyret jobber for å lage en god 98 

oppløsningsprosess for Viken SV  99 

• De nye fylkeslagene må være sterke nok til å utvikle politikk, skolere, og bygge sterke 100 

lokallag 101 

 102 

Delmål: 103 

• Det opprettes 3 nominasjonskomiteer til fylkestingsvalget, ett for hvert valgdistrikt 104 

• Det opprettes 3 programkomiteer til fylkestingsvalget, ett for hvert valgdistrikt 105 

• Det opprettes et utvalg som skal jobbe med å lage en god prosess for oppløsning av 106 

Viken SV 107 

• Det opprettes 3 valgkampgrupper til fylkestingsvalget, en for hvert valgdistrikt, rett 108 

etter nominasjonsmøtene er gjennomført 109 

Fylkesstyret 110 

Fylkesstyret er bindeleddet mellom lokallagene og den sentrale organisasjonen.  111 
  112 
Fylkesstyret blir valgt på årsmøtet, og har ansvar for drift gjennom året. Fylkesstyret skal ha 113 
ca 9 møter gjennom året, og ellers innkalles ved behov. Viken SV har en fulltidsansatt 114 
fylkessekretær som jobber for fylkeslaget, og hjelper lokallagene etter nødvendig behov, samt 115 
en 40% stilling. 116 
 117 
Fylkeslaget skal legge til rette for et godt aktivitetstilbud for nye og gamle medlemmer 118 
gjennom medlemsmøter, temakvelder, politisk skolering osv. 119 
 120 
Fram mot fylkestingsvalget i 2023, skal fylkeslaget støtte opp om gode 121 
nominasjonsprosesser, og sikre at nominasjonskomiteene fungerer og får den bistanden de 122 
behøver.  123 

 124 

Representantskapet 125 

Representantskapet er det øverste organet mellom årsmøtene. Det skal være minst to møter 126 
i året i Viken SV. I tillegg skal det være minst ett representantskapsmøte internt i de "gamle" 127 
fylkene. 128 
 129 
Alle lokallag skal være representerte i representantskapet i tråd med vedtektene.  130 

 131 

Lokallag 132 

Det er stor variasjon mellom lokallagene i Viken i dag, både når det gjelder størrelse og 133 
aktivitet. Det må tas høyde for denne ulikheten ved gjennomføringen av arbeidsplanen. 134 
 135 
Mål: 136 

• Alle lokallag skal være aktive, dette innebærer minimum å ha et valgt styre, og å 137 
gjennomføre årsmøte 138 

• Det er et mål at SV skal stille lister i alle kommuner i Viken til kommunevalget i 2023 139 
• Det er ønskelig at alle lokallag deltar aktivt i den lokale debatten med innlegg og 140 

interpellasjoner  141 
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• Fylkesstyret legger til rette for at de lokallagene som ønsker skrive- og/eller 142 
korrekturhjelp kan få dette 143 

• Fylkesstyret skal sørge for at lokale innlegg og interpellasjoner deles og er tilgjengelig 144 
for alle 145 

 146 

Folkevalgte 147 

Mange av våre folkevalgte sitter alene i våre kommunestyrer. Det er derfor viktig å skape 148 
gode arenaer hvor våre lokale folkevalgte kan få inspirasjon, støtte og være en del av et 149 
større fellesskap. Det er av avgjørende betydning at de folkevalgte har tilgang på politiske og 150 
organisatoriske ressurser. De folkevalgte må sikres god oppfølging både lokalt, regionalt og i 151 
fylket. I tillegg har vi andre tillitsvalgte som besitter verv i sine kommuner, som f.eks. ulike 152 
utvalg. Disse må følges opp på lik linje. 153 
 154 
Mål: 155 

● Øke antall folkevalgte ved valget 2023 156 
● Styrke samhandling og fellesskapsfølelsen mellom de folkevalgte 157 
● Holde samlinger for folkevalgte i valgår 158 
● God demografisk spredning på våre folkevalgte  159 
● Nominasjonslistene utformes i samsvar med sentrale føringer 160 
● God kontakt mellom gruppeledere på ulike nivå 161 

 162 
Tiltak: 163 

● Det skal arrangeres en sosial fysisk samling for de folkevalgte i løpet av året så sant 164 
det er smittevernsfaglig forsvarlig 165 

● Ha en gjensidig forpliktelse mellom fylkestingsgruppa og kommunestyregruppene om 166 
å ta kontakt i saker som berører begge parter 167 

● Listeansvarlig følger opp hvilke lag som trenger hjelp for å stille liste, i samarbeid med 168 
SV sentralt 169 

 170 

 171 

Skolering 172 

Målet med skolering er å få aktive medlemmer på alle plan som føler seg trygge i SV sine 173 
kjernesaker. Vi skal gi medlemmene våre kompetanse de synes er relevant og spennende, 174 
samtidig som det styrker medlemmenes mestringsfølelse til å være aktive og engasjerte 175 
medlemmer. 176 
 177 
Mål: 178 

• Styrke antall kvinnelige kandidater og tillitsvalgte  179 
• Sørge for god rekruttering av alle kjønn  180 
• Tilrettelegge og øke innsatsen for kvinnene på alle plan av organisasjonen  181 
• Skoleringsarbeidet i Viken SV må videreutvikles, både på nett og fysisk  182 
• Viken SV-skolen, bør opprettes regionalt.  Et fast skoleringsopplegg slik at hele fylket 183 

får samme mulighet  184 
• Tillitsvalgtskolering med to samlinger i året. Foruten politisk skolering, skal det tas opp 185 

temaer knyttet til tillitsvalgtverv og organisasjonskunnskap. Styrke lokallagenes 186 
skrivearbeid til lokalavisene og kommunestyrene 187 

 188 
Tiltak: 189 

● Ha representantskapsmøter om de viktigste aktuelle spørsmålene 190 
● Ha egne skoleringskvelder for kvinnelige medlemmer 191 



 

post@sv.no | sv.no 5 

 

● Arrangere politiske verksted og temasamlinger 192 
● Utvikle en mal for å arrangere regionale SV-skoler 193 
● Arrangere skrivekurs for tillitsvalgte og folkevalgte 194 

 195 

 196 

Internkommunikasjon 197 

God kommunikasjon mellom fylkeslaget, fylkestingsgruppa, medlemmer, og tillitsvalgte er helt 198 
avgjørende for at vi skal kunne vokse. Det skal være lett å sende innspill til våre folkevalgte 199 
og representanter på alle nivå. 200 
 201 
 202 
 203 
Mål 204 

● God kommunikasjon mellom lokallag og fylkeslaget 205 
● God kommunikasjon mellom fylkesstyret og fylkestingsgruppa 206 
● Ha flere kontaktpunkt enn e-post og nyhetsbrev 207 
● Holde medlemmer og lokallagene oppdatert på hva som skjer i SV 208 
● Sikre gode tilgjengelige kanaler for innspill til våre representanter og folkevalgte 209 
● Styrke den feministiske praksisen i partiet ved å øke kvinnerepresentasjonen når det 210 

kommer til uttalelser, leserinnlegg og redaksjonelle oppslag, samt i politiske debatter 211 
og tunge og synlige verv i partiet 212 

 213 
Tiltak 214 

● Sende ut jevnlige nyhetsbrev med informasjon om arrangementer både lokalt, i fylket 215 
og i regi av SV sentralt 216 

● Facebook-gruppe for lokallagsledere og tillitsvalgte i Viken må holdes oppdatert 217 
● Avklare med alle lokallag hvem som skal være kontaktperson til fylket 218 
● Tildele hvert lokallag en fadder (kontaktperson) i fylkesstyret 219 
● Videreutvikle nettverkene i Viken 220 
● Nettverkene skal legge til rette for at det gjennomføres regionale arbeidsmøter før 221 

årsmøter og andre større møter 222 
● Kvinnepolitisk nettverk skal legge til rette for at det gjennomføres formøter før alle 223 

større møter 224 
● Fylkeslaget skal legge til rette for kontakten mellom stortingsgruppa og medlemmene 225 
● Stortingsrepresentantene og fylkestingsgruppa skal i tillegg til fylkesstyret levere 226 

beretning til årsmøtet 227 
●  228 

 229 

Digital tilstedeværelse  230 

Viken SV skal ha egen åpen facebook-gruppe og instagramkonto, i tillegg til interne skjulte og 231 
lukkede grupper. 232 
Viken SV skal også ha en oppdatert hjemmeside med en oversikt over gjeldende politikk, 233 
vedtekter, organisatorisk info og informasjon om hvordan man kan gå frem for å engasjere 234 
seg. 235 
 236 
Mål 237 

● Nå flere medlemmer og sympatisører gjennom sosiale medier  238 
● Utvikle en strategi for hvordan vi skal framstå i sosiale medier  239 
● Bedre intern-kommunikasjon 240 
● Utvikle hjemmesiden til å bli et godt sted man kan bli kjent med Viken SV 241 
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● Gå i dialog med SV sentralt og sørge for at nettsidene til lokallagene aktiviseres og 242 
forbedres 243 

● Gi lokallagene opplæring i å produsere videosnutter til sosiale media 244 
 245 
 246 

Sosialistisk Ungdom 247 

Samarbeidet mellom moderpartiet og ungdomspartiet må styrkes. Lokallagene må sørge for å 248 
opprette god kontakt med sine SU-lag, herigjennom hjelpe SU-lag med organisatorisk 249 
oppbygging der det er behov for det. Lokallagene bør utpeke en ansvarlig fadder for 250 
kontakten med SU-laget. 251 
 252 
Det er et mål at vi skal ha tilbud til SUere i alle kommuner. I de kommunene hvor det ikke 253 
finnes et SU-lag bør lokallaget hjelpe til med det organisatoriske, og tilby SUere 254 
medlemsskap i lokallaget, til SU-laget er på plass. 255 
 256 
SU skal ha plass i alle besluttende organer i fylket og lokalt. Det skal være trygge 257 
samarbeidsarenaer for SUerene og andre unge SVere i fylket vårt. Retningslinjene for trygge 258 
møteplasser skal alltid overholdes. Minst en av 4 på de øverste listeplassene skal gå til en 259 
SUer, så sant mulig.  260 
 261 
 262 


