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Du kan gjøre en forskjell 

Vær med på å skape en kommune for de mange – ikke for de få  
Selv om det bare er et knapt år siden Stortingsvalget, er SV allerede i gang med å forberede 

kommunevalget i 2019. Vi er på jakt etter flere unge folk som har lyst å gjøre en forskjell i kommuner 

og fylker rundt om i hele landet. Du kan være med på å skape den kommunen eller det fylket du har 

lyst å bo i og ha en fremtid i.  

 

Hva vil det si å stå på liste for SV? 

Det å stå på liste betyr: 

• At du har lyst å gjøre en forskjell der du bor  

• At du viser offentlig at du støtter og vil jobbe for SVs hovedsaker  

• At du kan bli valgt som medlem i kommunestyret og få være med å styre kommunen din.  

Hva vil det si å være folkevalgt?  
En folkevalgt er en person som er valgt inn i et kommunestyre eller et fylkesting av 

stemmeberettigede i sitt område, og er derfor valgt for å representere innbyggerne. Som folkevalgt 

skal man være en stemme for innbyggerne inn i de politiske organene, og være med på ta avgjørelser 

som påvirker de som bor i kommunen. Dette kan være saker som skole, eldreomsorg, miljø, velferd 

og andre viktige spørsmål. 

En folkevalgt skal: 

• Skape et best mulig lokalsamfunn for sine innbyggere 

• Være lydhør for de som bor der sine saker 

• Få gjennomslag for SVs saker slik at vi skaper en kommune for de mange – ikke for de få.  

Et kommunestyre har møte omtrent en gang i måneden. SV har jevnlig skolering for sine folkevalgte 

gjennom perioden.  
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