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Arbeids- og organisasjonsplan 2019 

Arbeids- og organisasjonsplan 2019 Troms og Finnmark SV/SG 
Arbeids- og organisasjonsplanen er Troms og Finnmark SVs/SGs overordnede strategi for det 
organisatoriske og politiske arbeidet mellom to årsmøter. 

Hovedmål: 
- Gjennomføre en sterk valgkamp i Troms og Finnmark som gir mulighet for å bli en del av en 

flertallsposisjon i fylkestinget og i flest mulig kommuner etter kommune- og 
fylkestingsvalget. 

- Flere aktive SV-medlemmer i Troms og Finnmark. 
- Vær et tydelig alternativ på venstresida, med en klar fordelings- og miljøpolitikk. 
- Styrke det politiske og organisatoriske arbeidet i lokallagene i Troms og Finnmark. 

Politikk:  
«For de mange, ikke for de få» er SVs slagord inn mot valgkampen i 2019. Vår politiske profil skal 
bygge på den nasjonale profilen – med et regionalt forankra budskap. 

Økende forskjeller i makt og rikdom svekker tilliten mellom folk. Tilliten trues også av krefter som 
tjener på mistenkeliggjøring og fremmedfrykt. SV vil ha en politikk som bygger på små forskjeller, og 
som møter splittelse med sterke felleskap.  

Regjeringas sentraliseringspolitikk flytter arbeidsplasser, tjenester og makt fra de mange 
lokalsamfunnene i vår region, til storbyer og sentralmakta i hovedstaden. SV har som mål å 
gjenetablere/beholde Troms og Finnmark som to selvstendige fylker. Prosessen med å slå sammen 
Troms og Finnmark er nå i full gang. SV/SG i Troms og Finnmark vil arbeide aktivt for at regionen skal 
bli mest mulig demokratisk og ha tilbud og kompetanse spredt ut over regionen. SV vil ta initiativ til 
en slik desentralisert organisasjonsstruktur.  

Mennesker – ikke markeder 

SV vil sikre folk større frihet i hverdagen gjennom gode tjenester og sterke fellesskap. Kampen for 
felles velferd og små forskjeller tas i hvert lokalsamfunn. Da må det handle om mennesker - ikke 
markeder. 

SV tar kampen for velferd uten profitt, økt bemanning og hele og faste stillinger, og for en 
tillitsreform i hele offentlig sektor. 

Framtid – ikke forurensing 

SV tar kampen for klimavennlige kommuner og fylkeskommuner, og for bærekraftig bruk av hav og 
jord, og for å bekjempe forsøpling og forurensing. 

Organisasjon:  
SV skal jobbe for å få flere og bedre skolerte aktivister, og en mer aktivistisk og direkte måte å 
arbeide på. 
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SV skal vri arbeidet i alle ledd av organisasjonen til å bli mer utadretta. 

Vi må utvikle gode rutiner og etablere treffpunkter mellom våre tillitsvalgte på ulike plan i regionen. 
Dette for å styrke demokratiet, og muligheten for å bli hørt, i SV også i en ny, stor region. Fylkesstyret 
skal ha jevnlig kontakt med å følge opp lokallagene for å styrke disse. 

SV skal jobbe for mer variert aktivitet i lokallagene slik at vi trenger og kan aktivisere flere 
medlemmer. 

Flere lokallag skal ha aktivitet gjennom hele året. Aktiviteten skal i størst mulig grad være utadrettet, 
gjennomføres i samarbeid med en alliert organisasjon, og skal bidra til at laget oppleves som et 
spennende og meningsfylt sted for medlemmer å engasjere seg. 

Kommune- og fylkestingsvalget 2019:  
Fylkesstyret skal sette ned en valgkampgruppe for kommune- og fylkestingsvalgkampen. 

Fylkesstyret skal lage en egen valgkampstrategi basert på vedtatt budsjett og program. 

SV er positiv til å bygge allianser og inngå formalisert samarbeid, men gjennomslag for politiske krav 
er avgjørende for formen på samarbeidet. 

Alle lokallag skal ha utadrettet aktivitet i løpet av valgkampen. 

 
 


