
Arbeids- og organisasjonsplan 
for Nordland SV 2023 - 2025 
Arbeids- og organisasjonsplanen til Nordland SV bygger på gjeldende plan for SV 
sentralt som er vedtatt av landsstyret i 2022 for perioden 2022 - 2025. 

Vedtatte langsiktige mål nasjonalt 
I den nasjonale arbeidsplanen har landsstyret vedtatt følgende hovedmål for SV:  

• Partiet skal jobbe mer utadretta 
• En mer aktiv medlemsmasse 
• Godt skolerte tillitsvalgte og kandidater 
• SVs folkevalgte har god oppfølging 
• Partiet er tilgjengelig og lett å identifisere seg med 
• Sterke fylkeslag 
• Bruke hele bevegelsen 
• Et inkluderende folkeparti 
• En sterkere kampanjeorganisasjon 

  



Innledning 
Arbeids- og organisasjonsplanen er en langsiktig strategi som slår fast de overordna 
politiske og organisatoriske målene for fylkeslaget. Det skal også være en operativ 
plan, med viktige milepæler.  

Årsmøtet vedtar og reviderer arbeids- og organisasjonsplanen årlig. Gjennom 
årsberetningen gjennomføres årlig evaluering. Planen gjelder for hele fylkeslaget og 
er gjensidig forpliktende mellom fylkesstyret, folkevalgte, lokallagene og andre 
organer.   

Politisk strategi  
Hovedmål 2022 - 2025 
Fylkeslagets hovedmål for perioden 2022- 2025 er å få gjennomslag for vår politikk, 
og å synliggjøre denne for å legge et best mulig grunnlag for lokal- og 
fylkestingsvalgene i 2023 og stortingsvalget 2025.  

Hovedmål 1 

Nordland SV skal jobbe for gjennomslag i klima- og miljøspørsmål. 

Hovedmål 2 

Nordland SV skal jobbe for å minske forskjellene i Nordland. 

Hovedmål 3 

Nordland SV skal jobbe for å bidra til grønn omstilling. 

Strategiske valg 
Rolle 

Nordland SV skal være en tydelig stemme i fylkespolitikken. Vi er i posisjon i 
samarbeid med 3 andre partier. Vi ønsker å styrke klima- og miljøarbeid og bidra til å 
minske forskjellene i Nordland.   

Hovedsaker 

I tillegg til klima- og miljøspørsmål, blir det viktig å synliggjøre kulturpolitikk, siden vi 
har fylkesråd for kultur, miljø og folkehelse. Dette henger naturlig sammen med de 
politiske strategimålene. 

 



Strategisk valg 1 

Nordland SV skal være det foretrukne alternativet på venstresiden i Nordland for alle 
nordlendinger som har klima- og miljø og rettferdig fordeling som sine viktigste 
saker. 

Strategisk valg 2 

Synliggjøre hva Nordland SV har oppnådd i inneværende fylkestingsperiode av 
sentrale SV-saker.  

Strategisk valg 3 

Nordland SV skal unngå å bli dratt for langt mot sentrum i fylkespolitikken.  

Valg 2023 
Situasjonen fylkestingsvalget 2019 
I 2019 fikk SV 6,2% oppslutning i Nordland, fram 0,8% poeng fra valget i 2015. SV 
gikk frem i en rekke kommuner og på fylket samlet sett under Stortingsvalget 2021, 
og vi mener potensialet er tilstede for god fremgang i 2023.   

Mål 
Målet for valget i 2023 er å øke SVs representasjon på fylkestinget. Vi skal stille 
lister i alle nordlandskommunene og øke oppslutningen til minst 7,5% i 
fylkestingsvalget. 

Organisatoriske strategier og mål 
I valgåret 2023 er høy aktivitet i valgkampforberedelser og gjennomføring av en god 
valgkamp i hele fylket en hovedstrategi.  Strategiene i 2023 er: 

• Bistå lokallagene i hele fylket med planlegging og støtte lokallagene med å 
gjennomføre en god valgkamp lokalt 

• Det skal være en rød tråd og koordinert sammenheng mellom sentralledd, 
fylkespartiet og lokallagene både i planlegging av, og gjennomføring av 
valgkampen 2023 

• Fylkessekretær har det koordinerende ansvaret og er kontaktperson mellom 
lokallagene og fylkespartiet 

• Rekruttering av nye medlemmer er en viktig oppgave å inkludere i 
valgkampforberedelser og aktiviteter som planlegges i 2023 

• Det skal lages en SOME-plan (sosiale media-plan) for fylkespartiet som 
inkluderer tilbud til alle lokallag om skolering i aktuelle verktøy. Opplæringen 
gjennomføres via Teams eller andre plattformer 

• Årshjul utarbeides av valgkampgruppe og fylkesstyre for i 2023 for hele 
valgkampen 

• Økonomimål:  



- Nordland SV skal ved årsskifte i valgår ha en likviditetsreserve på 
minimum kr. 400 000 ved årets slutt og dette skal også være førende 
for budsjettet i valgår 

- I mellomår skal fylkespartiet bygge opp likviditetsreserven til å være 
minimum 700 000 ved årsslutt (planlagt overskudd i budsjettår 
mellomår) 

Medlemmer og rekruttering 
Situasjonen i dag 
Nordland SV hadde per 30/1 2023 916 medlemmer. De siste årene har 
medlemstallet stort sett ligget rundt 1000 medlemmer. Mens vi i årene forut har hatt 
et medlemstall på mellom 900 – 1000 medlemmer, har vi i 2022 hatt en nedgang på 
antall betalende medlemmer.  

Mål 

• Stabil medlemsmasse på 1000 medlemmer i løpet av 2023 
 

Tiltak  
• Det lages en plan for verving som motiverer og premierer lokallagene – og 

eller enkeltmedlemmer i Nordland SV som verver flest medlemmer 
• Drive aktiv gjenverving mot medlemmer som ligger an til å falle ut ved 

årsskiftet 
 
 

Lokallag 
Situasjonen i dag 
Nordland SV har per i dag 30 lokallag, men flere av disse har lav aktivitet og 
utfordringer med å holde laget i gang. Vi har et betydelig større potensial og mulighet 
for å øke antallet lokallag i Nordland. 

Mål 
• Sikre lovlig valgte styrer i alle lokallagene 
• Bidra til å øke aktiviteten i alle lagene 
• Alle som bor i Nordland skal få muligheten til å stemme på en SV-liste til 

neste lokalvalg 

Tiltak    
• Jevnlig kontakt med lokallagsledere, medlemmer og interesserte i lokallagene 
• Sette av midler til å bistå med oppstart/reetablering av lokallag 



• Gi innføringskurs og opplæring i organisatoriske oppgaver for lokallagene 
som bruk av partiportalen, rapporteringssystemer, e-poster, registrering fra 
brønnøysundregisteret, innrapporteringer i valgår med mer 

• Fortsatt følge opp og bistå der det er mulig å få stilt flere lister årets lokalvalg 
opp mot frist for innlevering av lister 

 

Folkevalgte 
Situasjonen i dag 
Nordland SV har per i dag 46 folkevalgte i kommunestyrene i Nordland. Kontakten 
og oppfølgingen av disse er sporadisk. 

Mål 
• Styrke kontakten med våre listekandidater i forbindelse med kommunevalget 

2023 
• Følge opp våre folkevalgte kommunestyrerepresentanter jevnlig 

 
Tiltak    

• Følge opp våre folkevalgte med personlig kontakt minst to ganger i året 
• Tilby rettledning, kursing og hjelp i den grad det er mulig – sørge for at disse 

tilknytter seg sentrale folkevalgtnettverk 
• Avholde halvårlige møter mellom de folkevalgte på lokalplan, fylkesplan og 

Stortinget 
 

Sosialistisk ungdom (SU) 
Situasjonen i dag 
SU har få aktive lokallag og et fylkeslag som sliter.  

Mål 
• Et stabilt SU både i Nordland og i lokallagene 

Tiltak    
• Aktivt inkludere SU i lokallagsstyrer der det er etablert lokallag 
• Halvårlige dialogmøter mellom Nordland SU og Nordland SV 
• Opprette en fadderordning/fast kontaktperson for Nordland SU i Nordland SV 
• Motivere og legge til rette for regionale SU-lag på tvers av lokallagene i 

samarbeid med SU sentralt og Nordland SU 
 


