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 2 

Hvor vi står og overordnede prioriteringer 3 

Rødt har hatt veldig god vekst det siste året, både i medlemstall og valgresultat. Dette 4 
gjelder Rødt nasjonalt, men også Bergen. Den største utfordringen vi står ovenfor i 2018 er 5 
dermed hvordan vi skal aktivisere de nye medlemmene. For å få til dette må vi skape et 6 
mangfold av aktivitetstilbud som passer for både nye og gamle medlemmer. Per i dag er 7 
det en liten prosent av medlemmene våre som deltar på lokallagsmøter, det vil styret i 8 
Rødt Bergen prioritere å gjøre noe med den kommende perioden. Som et ledd i å skape et 9 
bredt aktivitetstilbud for alle medlemmer ønsker styret å gjenta suksessen med Fest for 10 
Folk Flest fra valgkampen, men i mindre skala som tar hensyn til budsjettet i et ikke-11 
valgår.  12 
 13 
Den foregående perioden har vi fått flere lokallag i Bergen etter at Rødt Bergen Nord delte 14 
seg i to. Dette byr på utfordringer og muligheter. Det ligger potensiale i å være mer synlig i 15 
ulike bydeler, ikke bare i Bergen sentrum. Dette kan være en kilde til å få fotfeste i bydeler 16 
hvor vi har lav oppslutning, noe som kan være lurt i oppkjøringen til neste års lokalvalg. 17 
Når vi ekspanderer med flere lokallag vil det være styret i Rødt Bergen sin oppgave å skape 18 
fora hvor alle Rødt-medlemmer i Bergen kan samles på tvers av bydelene. Det vil styret 19 
gjøre gjennom eksempelvis merkedager, demonstrasjoner, Rødt Forum og konferanser. 20 
Med flere lokallag i byen ønsker styret en tydeligere arbeidsfordeling mellom styret og 21 
lokallagene, som i sum kan bidra til mer og variert aktivitet.  22 
 23 
Vi har en utfordring med å få opp kvinneandelen på grunnplanet i Rødt Bergen. Vi klarer 24 
stort sett å ha god kjønnsbalanse i styrer og andre utvalg som krever dette, men blant de 25 
aktive medlemmene er det stor overvekt av menn. Dette til tross for at medlemsmassen er 26 
fordelt jevnt mellom kjønnene. Resultatet er at de kvinnene som er aktive i partiet har 27 
mange verv. Dette er noe som har blitt pekt på i flere årsplaner og beretninger tidligere. 28 
Styret i Rødt Bergen ønsker å ta tak i dette gjennom å blant annet arrangere et seminar om 29 
partikultur og organisasjonsbygging for lokallagsstyrene.  30 
 31 
Rødt Bergen har på papiret hatt et lag for studenter og ansatte på institusjoner for høyere 32 
utdanning hele den foregående perioden, men dessverre har aktivitetsnivået de siste årene 33 
vært lavt. En av hovedgrunnen til dette er at man mangler kontinuitet, og dermed ikke får 34 
tid til å bygge opp laget organisatorisk. Styret i Rødt Bergen vil derfor prioritere å bistå 35 
studentlaget med organiseringen, og håper på at laget denne perioden vil bli et stabilt og 36 
godt lag i Norges beste by å studere i.  37 
 38 
Det har lenge vært etterspurt bedre samhandling mellom medlemmene i Rødt Bergen og 39 
bystyregruppen. Erfaring tilsier at møtene i bystyregruppen, som i prinsippet er åpne for 40 
alle medlemmer, ikke er nok for å skape en bro mellom Rødts lokalpolitikk og 41 
medlemmene. For å gi medlemmene større eierskap til lokalpolitikken til Rødt Bergen 42 
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ønsker styret å arrangere en lokal budsjettkonferanse ifb med Bergen kommunes budsjett 43 
2018. Denne skal arrangeres i samarbeid med bystyregruppen.  44 
 45 
Basert på denne oppsummeringen ønsker styret i Rødt Bergen å prioritere 46 
følgende tiltak den kommende perioden:  47 

- Arrangere Fest for Folk Flest (høsten 2018) 48 
- Arrangere fellesmøter for alle medlemmer i form av Rødt Forum (fire møter i løpet 49 

av perioden) 50 
- Arrangere en konferanse for lokallagsstyrene med fokus på partikultur (våren 2018) 51 
- Bistå styret i studentlaget i driften av lokallaget, og jobbe for at laget skal få bedre 52 

fotfeste i løpet av 2018 53 
- Arrangere en konferanse ifb. med Bergen Kommunes budsjett, med mål om å 54 

utvikle Rødt Bergens lokalpolitikk og konkrete forslag til budsjettet. (Oktober 2018) 55 
 56 

 57 
I tillegg til disse prioriterte tiltakene ønsker Rødt Bergen å jobbe for: 58 
-   Være bindeledd mellom lokallagene, og et forum for diskusjon om partibygging på tvers. 59 
- Koordinere lokallagenes aktivitet på Rødts nasjonale aksjonsdager.  60 
- Organisere Rødt Bergens aktivitet på 1. mai, Regnbuedagene og 8. mars, i samarbeid med 61 
Bergen Rød Ungdom.  62 
-   Forvalte økonomien - sikre en sunn og god økonomi. 63 
- Ha medansvar overfor gruppesekretær. 64 
- Godkjenne, støtte og eventuelt ta initiativ til interne grupper/utvalg - eks. kvinnegruppe, 65 
LHBT-nettverk og kunstgruppa. 66 
- Jobbe for at alle Rødt Bergens arrangement er tilrettelagt for ulike behov, for eksempel 67 
med tanke på barnepass, tilgjengelighet o.l.  68 
- Være Rødt Bergens politiske ansikt utad sammen med bystyregruppa. Prioritere å skrive 69 
leserinnlegg om aktuelle saker, og gjerne gå i diskusjon med de andre politiske partiene i 70 
Bergen for å tydeliggjøre Rødts rolle.  71 
-Ta ansvar for samarbeidet med andre partier og organisasjoner, politiske uttalelser, ta 72 
stilling til støtte og tilslutning til politiske aksjoner og arrangement. 73 
- Være pådriver overfor lokallagene når det gjelder politiske kampanjer. 74 
- Invitere til og legge til rette for samarbeid med Bergen Rød Ungdom. Ha minst ett felles 75 
arrangement i løpet av perioden.  76 
- Bidra til rutiner som sikrer at alle nye medlemmer får en telefon fra lokallaget seinest to 77 
uker etter at de har meldt seg inn. 78 
- Støtte opp under- og bruke eksisterende grupper og utvalg som en ressurs. Ta initiativ til 79 
nye grupper ved behov og mulighet. 80 
- Videreutvikle samarbeidet med fagbevegelsen, i sær LO, og andre folkelige bevegelser. 81 
- Starte opp igjen Rødt Turlag!  82 
 83 
Lokalvalget 2019 84 
Arbeidet med lokalvalget 2019 begynner allerede i denne perioden. Tidligere har spesielt 85 
arbeidet med valgprogram for Bergen kommet sent i gang, noe som har resultert i at gamle 86 
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formuleringer og tiltak blir resirkulert. Styret ønsker derfor å sette ned en programkomité 87 
som kan gjøre et grundig arbeid med valgprogrammet i samarbeid med lokallagene. 88 
Komitéen skal bestå av medlemmer med ulik erfaring og kompetanse.  89 
 90 
Styret i Rødt Bergen skal:  91 
- Styret setter ned en programkomitè som skal arbeide fram forslag til Valgprogram 2019 92 
(innen utgangen av mai) 93 
- Styret setter ned nominasjonskomitè som lager forslag til valgliste for kommunevalget 94 
2019 (innen utgangen av april)  95 


