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Arbeidsplan for Trøndelag SV 2020 
 
 

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 

Trøndelag SV er et sosialistisk og feministisk parti som kjemper for miljø og rettferdighet.  

Våre hovedmål for 2020: 

• Å være et tydelig alternativ på venstresiden med en feministisk og klar fordelings-, 

miljø-, fredspolitikk og distriktspolitikk.  

• Styrke den eksisterende partiorganisasjonen og få økt aktivitet i alle lokallag. 

• Å fortsette å øke medlemsmassen, med spesielt fokus på minioriteter. 
• Rekruttere flere unge inn i partiet. 

• Ha trygge og dyktige folkevalgte SVere i hele fylket. 

• Trøndelag SV skal være et raust og åpent parti der alle med hjertet på venstresida 

føler seg velkommen. 

• Styrke samarbeidet med våre allierte i folkelige bevegelser som fagbevegelsen, 

kvinnebevegelsen, miljøbevegelsen og fredsbevegelsen, fisker og 

småbrukerbevegelsen. 

• Skape flere møteplasser og gode diskusjonsforum for lokallagene seg imellom.  

• Ha en god og tydelig politikk som fremmer samiske interesser. 

•  Arbeide mot sentralisering av Trøndelagssamfunnet. 

• Bidra til at lokallagene i samarbeid kan arrangere regionale møter/konferanser. 

• Starte forberedelsene til valgkampen 2021. 
 

Rolle 

I dag er Trøndelag SV en del av det politiske flertallet i Trøndelag fylke. SV har derfor 

påvirkningskraft på hvilke prioriteringer som gjøres og hva slags politikk flertallet i 

fylkestinget vedtar. Det er derfor viktig at SV utnytter denne muligheten og bidrar til en 

tydelig politikk for et mer rettferdig og grønnere Trøndelag.  

I tillegg sitter det mange folkevalgte i trønderske kommunestyrer som i større eller mindre 

grad kan påvirke politikken i en grønnere og mer rettferdig retning. Det er viktig at Trøndelag 

SV bistår de folkevalgte ute i kommunene og lokallagene slik at de lokale folkevalgte føler 
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seg trygge i sin rolle og får best mulig politiske resultater. Trøndelag SV må bidra til å 

etablere nettverk på tvers av lokallag for å sikre bedre nettverk rundt de folkevalgte.  

  

Organisatorisk strategi 

Analyse 

Trøndelag SV har det siste året opplevd stor medlemsvekst. Partiet hadde god fremgang i de 

fleste kommuner i kommune- og fylkestingsvalget 2019. Det er derfor mye optimisme ute i 

lokallagene. Likevel er det fortsatt mange utfordringer. Det er fortsatt lokallag som 

ikke  klarte å stille liste ved kommunevalget. Tolv av SVs folkevalgte sitter alene som SVer i 

kommunestyret og vil trenge ekstra hjelp og støtte. Vi har også flere lokallag med få 

medlemmer og som strever med å få opp aktiviteten. Generelt gjør SV det svakt i 

mellomstore byer.  
 

Status: 

• 1518 medlemmer 

• 32 lokallag 

• 51 folkevalgte i kommunene 

• 4 fylkestingsrepresentanter, hvorav en i fylkesutvalget, en nestleder i hovedutvalg 

transport og en nestleder i hovedutvalg næring. 

• 5 varaordførere 
 

Våre styrker 

• Økende medlemstall 

• To fylkeskontorer og to fylkessekretærer 

• Stor aktivitet i flere lokallag 

• Høy aktivitet og god styring av Trøndelag SV på Facebook og Instagram 

• Flere frikjøpte fylkespolitikere som har tid og ressurser til å bidra på arrangementer 

og til å besøke lokallag. 

• Egne seniorgrupper 
 

Våre svakheter 

• Et stort fylke med store avstander. Det er dyrt og tidkrevende å delta på rep.skap og 

årsmøter i fylkeslaget.  

• Lokallag uten representanter i kommunestyret. 

• Lokallag med få aktive medlemmer. 

• Mange lokallag med få unge medlemmer/aktive 

• Mange lokallag med få medlemmer med minioritetsbakgrunn 
 
Organisatoriske mål 

• Arrangere gode og inspirerende rep.skap med såpass lav egenandel at alle lokallag 

har råd til å sende delegater. 

• God og hyppig kontakt med alle lokallag. 
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• Flere kommuner med SV-representanter i kommunestyrer etter valget  i 2023 

• Revitalisering av lokallag med lav medlemsaktivitet 

• Flere unge medlemmer i Trøndelag SV 

• Etablere regionale nettverk for folkevalgte 
 

Medlemmer og rekruttering 

Trøndelag SV har i dag 1518 medlemmer. Det har vært en meget god medlemsvekst i 2019 
 

Mål 

• Ved utgangen av 2020 skal Trøndelag SV ha 1800 medlemmer. 
 

Tiltak  

• Ved alle arrangementer i regi av Trøndelag SV skal det oppfordres til verving, eller holdes 

et lite vervekurs. 

• Lokallagene oppfordres til å ringe alle nye medlemmer for å ønske velkommen og invitere 

dem på møter eller annet.  
 

Lokallag 

Trøndelag SV har i dag 31 lokallag 
 

Mål 

•  Alle lokallag deltar på årsmøte, rep.skap og lignende i fylket 

•  Få SV-lokallag i minst to nye kommuner innen utgangen av 2020 

• Bidra til revitalisering av lokallag med lav aktivitet 
 

Tiltak  

•  Fylkesstyret velger seg ut noen lokallag som skal få ekstra drahjelp og støtte 

• I løpet av året skal alle lokallag som ønsker det få besøk fra enten 

stortingsrepresentant eller fylkestingsrepresentant 

• Fylkesstyret velger seg ut to kommuner der det skal satses på å etablere lokallag  

• Utarbeide en strategi for å øke oppslutningen særlig i de mellomstore byene 
 

Skolering 

I dag foregår det en del skoleringen av folkevalgte og lokallag fra sentralt hold, men også på 

årsmøter og rep.skap i Trøndelag. Det blir mye opp til lokallagenes engasjement og 

deltakelse på årsmøter og rep.skap hvor ofte medlemmer og folkevalgte får og deltar på av 

skolering.  
 

Mål 

•  Sikre god skolering av gamle og nye medlemmer 

•  Aktive lokallag som bidrar med skolering av sine egne medlemmer 
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Tiltak  

•  Arrangere valgkampskolering for fylkets medlemmer, både regional skolering og 

skolering for alle i fylket. 

•  Bistå lokallag som trenger hjelp med innledere eller annet til lokal skolering.  

• La utvalgene utarbeide relevante skoleringer for lokallag og fylkeslaget.  

  

Internkommunikasjon 

I dag går mye av internkommunikasjonen i Trøndelag SV via e-post. Kommunikasjonen 

oppleves i stor grad som enveis fra fylkessekretær til lokallagene. Det er ønskelig at 

kommunikasjonen også kan gå på tvers av lokallagene, med deling av erfaringer og ideer.  
 

Mål 

•  Få flere til å utveksle meninger og erfaringer, internt i SV.  
 

Tiltak  

•  Opprette lukkede Facebookgrupper, en for lokallagsledere og en for folkevalgte.  

• Legge til rette for at lokallag kan møtes på felles regionmøter for å utveksle kunnskap 

og ideer der lokallagene ønsker dette.  
 

Sosialistisk Ungdom 

 

Mål 

• Styrke SU i fylket og bidra til at flere SU-lag opprettes. 

Tiltak  

•  Det er viktig at lokallag bidrar med skyss/overnatting når SUere reiser rundt i 

Trøndelag for å møte ungdom eller deltar på arrangementer  

• Fylkeskontoret og lokallag skal bistå SU i deres arbeid med å arrangere møter, 

skolestands osv i kommuner der det jobbes for å starte opp nye SU-lag.  

  
 


