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Landsledelsens organisatoriske beretning 

Denne beretning er dækker perioden siden SF’s landsmøde i marts 2020, og er således en midtvejsstatus i 

forhold til arbejdsplanen Sammen om SF som samfundsforandrende fællesskab, som blev vedtaget her. 

Umiddelbart efter landsmødet i 2020 blev Danmark som bekendt ramt at Coronavirus, og det har haft stor 

betydning – også for det organisatoriske arbejde i SF.  

Arbejdsplanen indeholdt tre overordnede prioriteringer: 

- Styrkelse af partiforeningerne 

- Styrkelse af medlemsbasen 

- Forberedelse af kommunal- og regionsrådsvalget 

Coronavirus og de heraf følgende restriktioner, ikke mindst forsamlingsforbuddet har vanskeliggjort 

arbejdet med alle prioriteringerne. Mange møder og andre aktiviteter har måttet flyttes, aflyses eller 

holdes online. Usikkerheden og restriktionernes varighed har gjort det vanskeligt at planlægge. På tværs af 

partiet har vi dog forsøgt at arbejde så godt som muligt under de givne vilkår. Der er gjort nye erfaringer 

med online-aktiviteter. 

Styrkelse af partiforeningerne  

I arbejdsplanen er formuleret en vision om partiforeningen som politisk fællesskab, der skaber forandring 

gennem handling. Det har været yderst vanskeligt for partiforeningerne at arbejde med realisering af den 

vision under Corona, og resultaterne skal ses i lyset heraf. For at understøtte arbejdet med er der dog igen 

gennemført lederuddannelse, og der har været stor tilslutning til at deltage heri. Størstedelen af 

uddannelsen måtte gennemføres online, hvilket ikke er optimalt ift. netværksdannelse på tværs. Det er 

planen at udbyde lederuddannelsen igen efter kommunal- og regionsrådsvalget. Vanskelighederne med at 

mødes fysisk har gjort, at kun få partiforeninger har fået arbejdet systematisk med handleplaner for 

hvordan de bliver et politisk fællesskab, der skaber forandring gennem handling. Som led i arbejdet med at 

styrke partiforeningerne har næstformændene været på besøg hos mere end 50 partiforeninger. Der er i 

årets løb arbejdet på at udbygge redskabsbanken, hvor der er inspiration, metoder og værktøjer til 

partiforeningsarbejdet. Det gælder både i forhold til hvordan man lokalt kan arbejde online og i forhold til 

forberedelse af kommunal- og regionsrådsvalgkampen. SF’s onlinefora for hhv. byrådsmedlemmer og 

partiforeningsaktive er blevet brugt flittigt til videndeling og erfaringsudveksling. Dette har fungeret godt 

for medlemmer, som kan og vil arbejde online, men medlemmer, som ikke er online, er desværre afskåret 

fra disse muligheder. 

Styrkelse af medlemsbasen 

I arbejdsplanen er formuleret en ambition, om at SF i løbet af 2020 skulle runde 10.000 medlemmer og når 

11.000 inden kommunal- og regionsrådsvalget. Den første ambition må vi konstatere, at vi ikke nåede. Der 

er gennemført flere kampagne for medlemshvervning i årets løb. Ved kampagnen Nymember i november 

2020 lykkedes det at få over 500 nye medlemmer, mens kampagnen i maj gav et mere skuffende resultat 

på blot 67 nye medlemmer. Medlemshvervningen foregår ad to spor, dels en centralt drevet indsats for 

hvervning via sociale medier og dels en lokal indsats via personlige kontakter. Det har vist sig, at resultatet 

er bedst, når disse to metoder spiller godt sammen. 

Ved landsmødet i 2020 havde SF 9206 medlemmer. Siden da har vi fået 1623 nye medlemmer, men det 

aktuelle medlemstal på 8976 viser, at der desværre også er mange som melder sig ud. Det høje antal nye 
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medlemmer tyder på, at mange gerne vil støtte SF’s projekt aktivt, at det gratis introduktionsmedlemskab 

sænker tærsklen for indmeldelse, og at medlemshvervningskampagnerne virker.  

Partikontoret har som led i SF’s medlemsundersøgelse gennemført en analyse af udmeldelserne fra SF. 

Besvarelserne viser, at medlemmer i overvejende grad melder sig ud af økonomiske årsager, og at de, der 

melder sig ud, har været relativt tilfredse med deres medlemskab i den periode de har haft det. Analysen 

kan ikke identificere specifikke sager eller begivenheder som årsag til bølger af udmeldelser. Analysen bør 

dog tages med det forbehold, at der kan være en tendens til at de udmeldte medlemmer, der medvirker i 

analysen, har et mere positivt indtryk af deres medlemskab, end det gennemsnitlige udmeldte medlem. 

Konklusionen heraf er, at vi ikke er i mål med hvordan vi fastholder medlemmerne – altså sikrer at flere er 

så glade for deres medlemskab, at fastholder medlemskabet. Der holdes jævnligt centrale intromøder for 

nye medlemmer. Der skal fortsat arbejdes med styrket introduktion både centralt og i partiforeningerne. 

Medlemsundersøgelsen viste i øvrigt, at medlemmerne generelt har et positivt billede at deres 

medlemskab: Flere nye medlemmer følt sig bedre modtaget end tidligere. De ikke aktive medlemmer 

angiver manglende tid som årsag – ikke manglende muligheder. Flere medlemmer oplevede at have 

indflydelse i 2017 end i den aktuelle undersøgelse. Dette kan hænge sammen med, at SF i perioden, hvor 

besvarelser blev indsamlet i 2017, var ved at udarbejde kravstrategien for folketingsvalget. Det er 

væsentligt ift. hvordan man fremadrettet tilrettelægger udarbejdelsen af valggrundlag. 

Blandt de nye medlemsaktiviteter på tværs skal nævnes SF Live. Det er et nyt online-tilbud til SF’s 

medlemmer, som er blevet taget rigtig godt imod. SF’s næstformænd har bl.a. inviteret medlemmer til en 

times inspirationsoplæg på hverdagsaftener i SF’s Medlemsforum. Her har videnspersoner, 

meningsdannere og fagfolk under overskriften ”SF Live” givet deres perspektiv på en række aktuelle temaer 

– om alt fra tjenestemandsreformen og organdonation til integration og fertilitet. Emner, der ikke alle 

sammen fylder meget i den politiske debat – men som stadig er vigtige.  

Arbejdet med politikudvikling har i vid udstrækning centreret sig om kommunale og regionale temaer. SF’s 

udvalg, som blev nedsat af landsledelsen i oktober 2020 har spillet et vigtig rolle heri. Flere af udvalgene 

har holdt online konferencer med fokus på at politikudvikling. Landsledelsen har nedsat en arbejdsgruppe 

til at udvikle SF’s familiepolitik – et arbejde der forventes afsluttet inden landsmødet. I forhold til klima, 

natur og miljø er der udført et meget stort og bredt inddragende arbejde med at udforme oplæg til et grønt 

program for SF. Oplægget er aktuelt sendt til debat i partiforeningerne, og det er tanken, at programmet 

skal behandles på landsmødet i marts 2022. Selvom der således ikke er tale om vedtagen politik, er der 

meget inspiration at hente til kommunal- og regionsrådsvalgkampen.  

I arbejdsplanen er der bl.a. lagt op til en særlig indsat for udvikling af SF’s politik indenfor områder som 

engagerer faglærte og ufaglærte. For at hjælpe det på vej, er den faglige organisering i SF styrket med 

blandt andet nyhedsbrevet Fagligt!SF. Formålet har været at skabe endnu bedre rammer for SF’s fagligt 

engagerede medlemmer. I regi af Fagligt!SF har det desuden været muligt at deltage i en række online 

møder og konferencer. For eksempel har Lars Olsen været forbi og fortælle om sin nye bog ”Rige børn leger 

bedst” ligesom Jacob Mathiassen fra BJMF har fortalt om arbejdet med social dumping i byggebranchen. 

SF’s Medlemsforum på Facebook har – også som følge af manglende mulighed for fysiske møder – været 

meget nyttigt for den interne debat i SF. Her er der kort vej mellem medlemmer, partiledelse og 

parlamentarikere. Ledelsen har bestræbt sig på løbende at forklare den politiske linje, f.eks. når formand og 

gruppeformand har sendt live, og der har været god mulighed for direkte dialog. Ligeledes er 

Medlemsforum velegnet til at ledelse og parlamentarikere hurtigt opfanger, hvad der rør sig blandt 
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medlemmerne. Når 2500 medlemmer er med i dette debatforum, kan tonen nogle gange køre af sporet. 

Det er afgørende, at vi også online har en god og nysgerrig debatkultur med fokus på indhold. Det har alle 

et ansvar for, og administratorerne gør en flot indsats for at sikre en ordentlig debat. Der rejses jævnligt 

kritik af, at SF i så stor udstrækning forlader sig på Facebook både til intern og ekstern kommunikation. 

Landsledelsen er meget opmærksom på dette, men indtil videre må man bare konstatere, at Facebook er 

den mest effektive måde at komme i dialog online. Derfor vil debatter på Facebook også i fremtiden være 

et vigtigt supplement til fysiske møder og anden dialog. 

Sexisme i de politiske partier blev i efteråret 2020 sat på dagsordenen med initiativet EnBlandtOs. På trods 

af, at SF er et parti hvor ligestilling, mangfoldighed og trivsel er centrale værdier, kan vi ikke sige os fri for at 

der findes sexisme i SF. Det er uacceptabelt, og landsledelsen har derfor vedtaget en politik og taget en 

række initiativer for at forebygge og imødegå diskrimination og krænkelser. Der er i samarbejde med 

KVINFO gennemført en undersøgelse blandt alle medlemmer af problemets omfang og karakter, der er 

nedsat et ligebehandlingsnævn, så man har nogen at gå til med sine oplevelser, og i det hele taget er der 

skabt vedvarende opmærksomhed om problemet.  

Forberedelse af kommunal- og regionsvalg 

Kommunal- og regionsrådsvalget (KRV) i november 2021 er i arbejdsplanen gjort til en central prioritering 

for hele partiet.  

Forberedelsen af KRV blev igangsat på Vintertræffet i januar 2020. Der har været en bredt inddragende 

proces med at udforme strategi og identificere valgtemaer og mærkesager. For selvom kommunal- og 

regionsrådsvalget foregår lokalt, er det vigtigt, at SF op til valget er genkendelig på tværs af landet, at vi i 

fællesskab kan udvikle kampagnematerialer, og at partiet centralt i det hele taget kan støtte op om de 

lokale kampagner. Processen endte med fire overordnede temaer:  

- Giv vores børn og unge ro på 

- Gør fremtiden grøn  

- Tid til pleje omsorg og behandling 

- Fra ulighed til mulighed      

Inden for disse overordnede temaer er udvalgt 24 konkrete mærkesager, som med forskellig vægt kan 

bruges i de lokale valgkampe – sammen med andre og helt lokale sager. - 

Lokalt i partiforeningerne er SF – på trods af, at en global pandemi er kommet på tværs af forberedelserne 

til KRV – godt i gang. Der er i skrivende stund allerede opstillet over 400 kandidater til byråd og knap 40 

kandidater til regionsråd. Med forbehold for to kommuner, ser det ud til at SF stiller op overalt i landet. I 

arbejdsplanen er der udover ambitionen om opstilling i alle kommuner og regioner fastsat en ambition om 

bredt sammensatte kandidatlister (interesser, uddannelsesbaggrund, køn alder, etnicitet). Det er endnu for 

tidligt at vurdere, i hvilken grad det lykkes. Desuden er mange partiforeninger godt i gang med at skrive 

valgprogrammer og forberede kampagnen.  

For at få gang i valgkampen, skabe gode lokale handlerum og for at tage ejerskab over mærkesagerne, er 

der planlagt en række fælles nationale kampagnedage, hvor SF’ere over hele landet sætte fokus på et 

bestemt område. Der er løbende planlagt kampagnedage frem til kommunalvalget, og partisekretariatet 

udsender løbende ideer og forslag til kampagnedagene.  
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Fra partikontorets side er der allerede tilbudt en række kurser for kandidaterne, og der holdes kurser igen i 

efteråret for de sidst tilkomne kandidater og kampagneledere. Kursernes indhold spænder fra politisk 

substans i mærkesagerne over sociale medier til lokalpresse til lokale kampagneaktiviteter.  

Som led i kampagnen gøres en særlig indsats i forhold til unge vælgere. SF står ikke så stærkt her som vi 

kunne ønske, og derfor arbejdes der målrettet med hvordan vi kan komme i dialog med unge vælgere om 

de emner, der er optaget af – i de medier, som de unge bruger. Dette arbejde sker i samarbejde med SFU.  

Afslutning  

Coronaen har – som det er fremgået mange steder i denne beretning – lagt en række begrænsninger på 

partiarbejdet. Men der er også opstået nye, anderledes ideer og vi har alle sammen fået værdifulde 

erfaringer. SF har på mange måder skulle genopfinde sig selv og måden at være parti på. Det har betydet, 

at vi har været nødt til at prøve nye metoder og mødeformer af. Her er inspiration til nye arbejdsformer, 

som vi med fordel kan bruge under mere normaliserede. Under coronaen er der holdt online Vintertræf, 

Kommunalpolitisk Landsmøde fire møder i Dialogforum. Vi har efterhånden fundet en helt udmærket form 

til det. Selvom det er rart at mødes fysisk så kan det også nogen gange være befriende ikke at skulle bruge 

hele eller halve weekender, hvis mødet kan klares på en formiddag online. Landsledelsen vil også gerne 

fremhæve SF’s virtuelle vintertræf som en utroligt positiv oplevelse, hvor der både indgik både faglige og 

festlige elementer. Desuden er det værd at bemærke, at antallet af deltager var langt højere end det plejer 

at være. Det er en af de erfaringer, vi bør tage med i fremtiden: At de virtuelle arrangementer kan være et 

godt supplement til de fysiske, og at de indimellem gør det nemmere for flere medlemmer at deltage. Også 

for de medlemmer, der ikke plejer at deltage i SF aktiviteter. Det sagt, så ser vi nok alle frem til at vi kan 

mødes mange sammen fysisk igen – næste gang på landsmødet den 11. og 12. september.  

 

  Vedtaget af landsledelsen den 13. juni 2021 

 


