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   Nasjonal plattform for lokalvalget 2023 
 

Vedtatt av SVs landsstyre 21. mai 2022. 
 

Nasjonal plattform for lokal- og fylkestingsvalget 2023 
Politisk utgangspunkt og hovedprioriteringer 
 
SV prioriterer i lokalvalgkampen det vi mener er de viktigste spørsmålene i 
samfunnet. Vi vil kjempe mot de økende forskjellene, fordi vi mener ulikhet er gift for 
fellesskap og for samfunnet. Vi vil kjempe mot ødeleggelse av klima og natur fordi det 
er den største trusselen mot framtida. Vi vil kjempe for gode lokalsamfunn som tar 
vare på folk og gir alle muligheter, fordi det er det som skaper trygghet og optimisme. 

 
Det er på tide å satse på fellesskapene. Det er gjennom fellesskapene vi skaper gode 
lokalsamfunn, løser de store utfordringene og sikrer at den enkelte kjenner trygghet, 
blir tatt vare på og blir hørt. Men fellesskapene må forsvares og satses på. For å få 
det til er det viktig med en politikk som ikke legger markedstenkning til grunn. 
 
Gode lokalsamfunn, lokaldemokratiet, velferden, arbeidsvilkår, beredskap og miljøet 
blir alle truet av at markedslogikken blir dominerende på stadig flere områder. Det 
gjør at lokalsamfunn mister livsgrunnlaget, at barnehager og barnevern blir 
spekulasjonsobjekter, at beredskapen har blitt ofret for å tyne effektiviteten enda litt 
mer og at klimaet og miljøet, både lokalt og globalt, taper i møte med private 
økonomiske interesser. 

 
For å sikre at vi skaper et samfunn som er tilpassa det store flertallet, og ikke bare de 
aller, aller rikeste er det et stort behov for sosialistiske løsninger i Norge. Det er mulig 
å løse klima- og naturkrisa, bygge gode lokalsamfunn og gjøre noe med de store 
forskjellene. Men det krever politisk vilje og mot. Vilje til å faktisk ta grep og komme 
med de forslagene som skal til. Mot for å møte de store motkreftene sånne grep vil 
utløse blant de som har interesse at vi fortsetter ned samme gata vi har gjort. 
 
Det er stor forskjell på norske kommuner og fylker. Nøyaktig hvordan problemet og 
løsninga i de ulike lokalsamfunnene ser ut er derfor veldig ulikt. Det er også vanskelig 
å finne enkeltsaker som passer for alle. Men selv om det vil være ulike enkeltsaker vil 
den underliggende tematikken handle om mye av det samme. Derfor vil den 
nasjonale valgkampen til SV handle om miljø og ulikhet. Vi vil prioritere å trekke fram 
lokale eksempler på dette, og landsstyret ber alle lag å tenke gjennom hvordan man 
kan jobbe med disse spørsmålene i de lokale programprosessene. Sentralstyret har 
ansvar for å konkretisere dette for den nasjonale valgkampen når det nærmer seg 
basert på den politiske situasjonen og vedtatte lokale valgprogrammer. 
 
Samtidig er det viktig at partiet er godt kjent med lokale kamper og saker folk er 
opptatt av. Derfor må lagene ha gode svar på det som er de viktigste kampene og 
spørsmål lokalt og sentralt må bidra til at lagene får hjelp til å profilere også disse 
sakene. 
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SVs rolle 
SVs rolle er å skape mest mulig forandring for å bedre folks liv, sørge for at folks 
problemer blir løftet opp i den politiske debatten og utvikle gode samfunn. 
For å få til det er det viktig at vi som parti er en del av de debattene som går i 
lokalsamfunnet og kommer med forslag som tar tak i folks problemer. 
 
Det er også viktig for SV å skape de alliansene som trengs for å få til forandring. Det 
gjelder både med andre partier og med organisasjoner og politiske bevegelser ellers. 
Særlig viktig er det å ha gode forbindelser med lokal fagbevegelse og grupper som 
jobber med lokale saker. LS anbefaler å ta kontakt med Fagforbundet lokalt, og andre 
aktuelle foreninger, og se om det er grunnlag for en lokal samarbeidsavtale eller 
andre former for samarbeid. 
 
Landsstyret oppfordrer lagene til å søke posisjoner der det er grunnlag for det. Der det 
ikke er mulig å få til flertall for en politikk for mindre forskjeller og bedre miljø, eller der vi 
ikke får nok gjennomslag bør vi gå i opposisjon. Det er kun det lokale laget som har 
forutsetninger for å forvalte resultatet basert på disse prinsippene. 
 
Det er også viktig at våre representanter gjenspeiler de vi jobber for. Derfor har 
landsstyret tidligere oppfordret nominasjonsprosessene til å sikre en bredde blant 
kandidatene ved å nominere flere personer med etnisk minoritetsbakgrunn, 
fagarbeidere og arbeiderklasseyrker, der det er mulig, og jobbe for at kvinner er godt 
representert. Sosialistisk Ungdom bør kontaktes for å kartlegge aktuelle unge 
kandidater 

 
Programarbeid 
Programarbeidet er lagets mulighet til å utvikle ny politikk og til å inkludere flere i de 
politiske prosessene. Laget har selv ansvar for både prosess og resultat, men LS ber 
om at laget tenker gjennom følgende: 
 

1. På hvilken måte kan vi jobbe med ulikhet og miljø lokalt? 
2. Hvilke andre saker er særlig viktige i lokalsamfunnet? 
3. Hvilke potensielle allianser har vi? 
4. Hvordan kan vi invitere andre til å snakke om hvilke utfordringer som finnes i 
lokalsamfunnet vårt? 
5. Hvilke saker trenger vi hjelp til partiet sentralt til å løfte fram? 

 
Landsstyret ber også lagene om å begynne programarbeidet tidlig sånn at man kan 
bruke programprosessen til å utvikle politikk og få flere med inn i prosessen. 

 
Bestillinger til sentralt 
Det er ikke mulig å finne den eller de enkeltsakene som oppsummerer ulikhet og miljø 
i alle de ulike kommunene i Norge. Landsstyret har derfor ikke en liste over prioriterte 
saker, men oppfordrer lokallagene sterkt til å finne hvilke saker de kan trekke opp. 
 
Selv om det vil være store forskjeller om hvordan man jobber med miljø og ulikhet er 
det noen spørsmål mange vil ha til felles. På noen steder trengs det at partiet gjør en 
ekstra jobb for å samle eller utvikle politikk og eksempler som kan brukes lokalt. 
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Partisekretæren bes derfor sørge for at det tidlig lages skoleringsmateriell og 
eksempler på hvordan man kan jobbe med følgende elleve tema: 
 

1. Hvordan kan kommunen bruke arealene best mulig og hindre nedbygging av natur. 
2. Hva bør man se etter i den lokale energipolitikken og hva kan kommunen gjøre? 
3. Hva kan kommunen gjøre for å senke utslippa og hvordan må kommunen tilpasse seg 

de klimaendringene som faktisk kommer? 
4. Har kommunen beredskap til å møte den neste store utfordringa som kommer? 
5. Hva kan kommunen gjøre som innkjøper og arbeidsgiver for å sikre seriøsitet, nok 

bemanning og hele stillinger? 
6. Hvordan går man fram lokalt for å jobbe mot profitt i velferden.? 
7. Hvordan kan kommunen sørge for høyere deltakelse i skolefritidsordningen i lys av SVs 

seire i budsjettforhandlingene med regjeringa? 
8. Tar kommunen godt nok vare på de eldre, og er man forberedt på nye grupper? 
9. Hvordan kan kommunen legge til rette for at det skapes arbeidsplasser lokalt? Særlig for 

unge som ønsker å bli i kommunen. 
10. Hva kan kommunen gjøre for en mer sosial boligpolitikk? 
11. Hvordan kommuner kan jobbe med integrering og inkludering av minoriteter, i egen regi 

og gjennom å mobilisere lokalsamfunnet 
 
Partisekretæren bes også sammen med de folkevalgte på fylkesnivå se på om det er 
områder som trengs å utvikles. 

 


