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PROGRAMARBEID 2023  1 

Det første Representantskapet etter årsmøtet setter ned en programkomité og vedtar et 2 

mandat for komiteens arbeid. 3 

Basert på tidligere erfaringer og inspirert av en vellykket prosess rundt partiets sentrale 4 

arbeidsprogram er det nå tenkt at:  5 

● Komiteen består av ca. 10 personer hvorav en leder, en nestleder, og en 6 

representant fra SU. Det skal tas hensyn til komitemedlemmenes faglige kompetanse 7 

– men den må også ha en god geografisk og kjønnsmessig representasjon. 8 

● Gruppene vi allerede har i Oslo SV brukes til å skrive utkast til kapitler på sitt felt. 9 

Videre settes det ned grupper på politikkområder vi per i dag ikke har grupper. 10 

● Både de eksisterende gruppene og de nedsatte ad.hoc gruppene får i oppgave å spille 11 

inn saker og tekst til programkomiteen. Alle gruppene skal ha en leder som har 12 

ansvar for kontakt med komiteen: 13 

Eksisterende grupper og nettverk14 

● Kultur 15 

● Eldre 16 

● Feminisme  17 

● Oppvekst og utdanning 18 

● Miljø 19 

● Faglig 20 

● Bolig- og byutviklingspolitikk 21 

● Helse 22 

● Økonomi og fordeling 23 

● Internasjonal politikk 24 

● Antirasisme 25 

● Funkispolitikk 26 

● LHBT 27 

● Samepolitisk28 

 29 

Politikkområder hvor vi har behov for å nedsette ad.hoc  30 

 31 

● Idrett og friluftsliv 32 

● Demokrati og deltakelse, inkludert bydelspolitikk 33 

● Barnevern, rus og sosialpolitikk 34 

● Samfunnssikkerhet 35 

● Samferdsel 36 

 37 

Alle utvalg tar utgangspunkt i at SV er i posisjon. Det betyr at gjeldende program skal 38 

rulleres. Dette er et utgangspunkt for så vel programkomiteen som gruppene. Herunder 39 

ligger en vurdering av grad av oppnåelse i inneværende periode.  40 



FS ber lokallagene om innspill på navn til programarbeidet, både medlemmer av komiteen 41 

og medlemmer til gruppene. Gi gjerne en kort beskrivelse av kompetanse og interessefelt 42 

til de som foreslås. 43 

 44 

Utforming av programmet 45 

Programkomiteen og fylkesstyret får i oppdrag å diskutere hvorvidt programmet kan gis en 46 

utforming/form som del av en helhetlig profil for valgkampen 2023, hvor det også skisseres 47 

noen hovedsatsninger, -krav eller løfter. 48 

 49 

Fremdrift 50 

Komiteen leverer et debattnotat på hovedlinjer, større prosjekter, nye viktige områder for 51 

politikkutvikling og forslag til hovedsaker før sommeren. 52 

29. mars 2022   Vedtak av programkomité og mandat i representantskapet 53 

5. april 2022   Organisering av arbeidet i komiteen 54 

12. april 2022   Start på Gi SV beskjed kampanje 55 

1. juni 2022   Frist innspill fra gruppene 56 

17. juni 2022   Frist for å fremme et debattnotat 57 

4. september    Frist for innspill til 1. Runde 58 

4. oktober 2022  Førsteutkast 59 

15. november 2022  Frist for innspill fra lagene 60 

15. januar 2023  Endelig innstilling fra komiteen 61 

To uker før ÅM  Frist for å fremme endringsforslag 62 

Mars 2023   Vedtak av program på årsmøtet 63 

 64 

Komitésammensetning 65 

● En leder fra fylkesstyret (fortrinnsvis nestleder) 66 

● En representant fra SU 67 

● Representasjon fra lokale folkevalgte 68 

● De øvrige åtte medlemmene av komiteen representerer ikke lokallag, men skal ha 69 

kompetanse innenfor ett eller flere av de følgende områdene. (Alle områder blir ikke 70 

dekket opp i komiteen, så da må man outsource dette utenfor komiteen): 71 

o Miljø og samferdsel 72 

o Oppvekst skole og utdanning 73 

o Sosialpolitikk / fordeling 74 

o Bolig og byutvikling 75 

o Helse 76 



o Arbeidsliv 77 

o Næringspolitikk 78 

o Idrett og friluftsliv 79 

o Kultur 80 

o Eldrepolitikk 81 

o Funksjonshindringer 82 

o Feminisme 83 

o Antirasisme 84 

o Internasjonal politikk 85 

o LHBTQ 86 

o Demokrati og deltakelse 87 

Komiteen får i oppdrag å knytte til seg personer med fagkunnskap for å bistå komiteens 88 

arbeid ved behov. 89 


