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Landsledelsens organisatoriske beretning 

Denne organisatoriske beretning dækker perioden siden vedtagelsen af arbejdsplanen Sammen om SF som 

samfundsforandrende fællesskab, på SF’s landsmøde i marts 2020. På sidste års landsmøde præsenterede 

beretningen en midtvejsstatus på udmøntningen af arbejdsplanen, I denne beretning vil vi præsentere en 

slutstatus på arbejdet med indsatserne i arbejdsplanen for de seneste to år. 

Arbejdsplanen indeholdt tre overordnede prioriteringer: 

- Styrkelse af partiforeningerne 

- Styrkelse af medlemsbasen 

- Forberedelse af kommunal- og regionsrådsvalget 

Coronavirus og de følgende restriktioner, har påvirket arbejdet med alle prioriteringer. Møder og andre 

aktiviteter har måtte flyttes, aflyses eller afvikles online, og usikkerheden om restriktionernes varighed har 

gjort det vanskeligt at planlægge aktiviteter. På tværs af partiet har vi dog forsøgt at arbejde så godt som 

muligt under de givne vilkår. Vi har fået erfaringer med online foreningsarbejde, som vi kan drage nytte af i 

partiet i fremtiden. 

Styrkelse af partiforeningerne 

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

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

under Corona, og resultaterne skal ses i lyset heraf. For mange partiforeninger er det dog lykkedes at sætte 

vigtige dagsordener gennem både klassisk politisk arbejde og udenom parlamentarisk indsat og samarbejde 

med lokale græsrodsbevægelser og interesseorganisationer. Der ses en tendens til at vi har fået flotte valg 

de steder vi er lykkedes med dette arbejde. 

For at understøtte arbejdet er der afholdt lederuddannelse for partiforeningernes bestyrelsesmedlemmer. I 

foråret 2020 for et hold med fysisk deltagelse og i efteråret 2020 et delvist fysisk og delvist online forløb for 

et andet hold og et udelukkende online forløb for et tredje hold. Det er ikke optimalt at afholde 

lederuddannelsen online, da det skaber dårlige vilkår for netværksdannelse og videndeling på tværs, som er 

en stor del af uddannelsen. Men der har på trods af det online format været stor tilslutning og udbytte af 

uddannelsen. Lederuddannelse gennemføres igen i 2022. 

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 forud for landsmødet i september 

været på besøg hos mere end 50 partiforeninger. Der er i hele arbejdsplanens periode arbejdet på at 

udbygge en redskabsbank, 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 (KRV21). Denne ambition må vi konstatere, at vi ikke nåede. 

Der er gennemført flere kampagner for medlemshvervning i arbejdsplanens periode. Ved kampagnen 
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Nymember i november 2020 lykkedes det at få over 500 nye medlemmer, mens kampagnen i maj 2021 gav 

et mere skuffende resultat på blot 67 nye medlemmer. Under og efter valgkampen op til KRV21 førte 

medlemskampagnen til 570 nye medlemmer.  

Ved arbejdsplanens vedtagelse i april 2020 havde SF 9206 medlemmer. Ved landsmødet i september 2021 

lå medlemstallet 8976, hvilket viste at vi på trods af 1623 nye medlemmer, desværre også havde et højt 

antal udmeldelser. Efter en flot kommunal- og regionsrådsvalg og en effektiv kampagneindsats, nåede SF 

pænt over 9000 medlemmer, men pr. 1. januar 2022 er medlemstallet 8995. Det høje antal nye 

medlemmer tyder på, at mange gerne vil støtte SF’s projekt aktivt, at det gratis introduktionsmedlemskab 

sænker tærsklen for indmeldelse, og at særligt medlemshvervningskampagner under valgkampe virker 

effektivt. Men samtidig viser det stor antal udmeldelser, at SF fortsat har brug for at arbejde med 

fastholdelse af medlemmer. 

I en tid præget af corona har SF’s Medlemsforum på Facebook 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 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.  

Arbejdsplanen satte en ambition om at medlemsbasen skulle være mere mangfoldig: at en større andel af 

medlemmerne skulle være faglærte eller ufaglærte, en større andel skulle under 30 år, og at en større 

andel skulle have anden etnisk baggrund end dansk. 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. Ift. at få flere unge medlemmer har samarbejdet med SF Ungdom stor 

betydning, herunder muligheden for at SFU-medlemmer under 26 år kan være gratis medlem af SF, 

samarbejde ifm. skolevalg og kommunal- og regionsrådsvalget. Endelig har både SF og SFU arbejdet med, 

hvordan vi bedst når førstegangsvælgere gennem sociale medier. Ved kommunalvalget blev der valgt flere 

kandidater med anden etnisk baggrund. Det kan bidrage til bane vejen for at flere med anden etnisk 

baggrund bliver medlemmer. 

Der er blevet søsat en række medlemsaktiviteter på tværs partiforeninger, heriblandt SF Live. 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. I forbindelse 

med KRV21, har konceptet dog ikke kun været politiske debatter, men også organisatoriske oplæg, 

eksempelvis med besøg fra valgforsker Ulrik Kjær. 

For at styrke introduktions- og fastholdelsesindsatsen, har partikontoret arbejdet med at styrke den 

medlemsrejse som nye medlemmer kommer ud på, når de melder sig ind i SF. Medlemsrejsen sker 

sideløbende med den lokale partiforeningskontakt, og den består i en række elementer, heri iblandt 

introduktionsmails med opfordring til at blive en del af de forskellige debatfora, et velkomstbrev, et 
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spørgeskema og mulighed for at deltage på et nationalt introarrangement. Samlet set er ambitionen at 

sikre at nye medlemmer føler sig taget godt imod i SF. Der er gennemført en undersøgelse af, hvordan nye 

medlemmer oplever modtagelsen i SF. Den viser blandt andet at den generelle tilfredshed med 

modtagelsen er høj, men at flere medlemmer efterspørger fysiske intromøder i deres partiforeninger. Når 

medlemsrejsen er færdigudrullet er det ambitionen at den skal øge fastholdelsen af nye medlemmer og 

skabe en bedre introduktion til SF. 

Kommunal- og regionsrådsvalget 

Den største prioritering siden landsmødet i september har været kommunal- og regionsrådsvalget. Helt 

overordnet var en af målsætningerne, at SF skulle lykkes med at fremstå som et samlet parti. Dette er bl.a. 

kommet til udtryk, når vi har arbejdet sammen på tværs af partiet - både geografisk, men også på tværs af 

politiske niveauer. Dette samarbejde har været meget positivt at opleve.  

SF har haft en ambitiøs målsætning om at løfte vores procentandel til 7,7 pct. tilsvarende niveauet ved 

folketingsvalget i 2019. Ved valget endte SF som det parti på venstrefløjen med den største fremgang. I alt 

er SF gået frem i 72 af de 98 kommuner og er nu repræsenteret i 89 byråd, hvilket er 10 flere end ved sidste 

valg. SF har nu i alt 168 byrådsmedlemmer mod 126 ved sidste valg. Der var fremgang i alle regioner 

bortset fra Syddanmark, og SF har fortsat 14 mandater i regionsrådene. Vi har øget antallet af borgmestre 

og rådmandsposter fra fire til fem. Samlet set er vi da også nået meget tæt på målet om 7,7 pct., med 7,6 

pct. ved kommunalvalget, hvilket er det 5. bedste kommunalvalg nogensinde for SF og 7,4 pct. ved 

regionsrådsvalget. Der er dog fortsat brug for at udvikle SF’s kampagnearbejde. 

Blandt de valgte er der ligelig kønsfordeling – 91 kvinder og 91 mænd. Der er blevet valgt mange nye 

repræsentanter for SF til kommunalbestyrelserne – mange af dem er unge og gennemsnitsalderen er nu 50 

år. Af de valgte er 89 nyvalgte (53%) – 79 genvalgte (47%) – det afspejler at vi er en organisation med 

mange politiske talenter. 

En anden målsætning i arbejdsplanen var, at SF ved KRV21 skulle opstille kandidater og føre aktive 

kampagner i alle kommuner og regioner. Denne målsætning har vi stort set også nået, idet SF har været 

opstillet i alle kommuner undtagen Læsø og i alle regioner. Det er dog et opmærksomhedspunkt at SF til 

KRV17 stillede op med 908 kandidater, mens vi stillede op med 782 kandidater til KRV21, hvilket er 

væsentligt færre. Fra partikontorets side er der lagt en indsats i at hjælpe partiforeninger i kommuner hvor 

vi ikke allerede var repræsenteret, med at finde kandidater. Det har også været en prioritet at hjælpe 

partiforeninger med at sikre en mangfoldig liste af kandidater, gennem opfordringer i nyhedsmails og 

uddannelse af partiforeningsaktive.  

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 har 

kunnet bruges i de lokale valgkampe – sammen med andre og helt lokale sager. 
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For at styrke og kvalificere aktiviteterne i partiforeningerne under valget har der været afholdt en række 

uddannelsesforløb. Der har dels været afviklet tre gange af fire online kurser, hvor alle KRV21-kandidater 

har været inviteret. Der har været et weekendforløb for borgmester- og storby-spidskandidater. Der har 

været et online forløb over syv gange for spidskandidater. Desuden er der blevet afviklet diverse 

tematiserede oplæg i medlemsform og byrådsforum på Facebook. Og til slut så har der været afholdt et 

forløb over 4 gange specifikt for regionale kandidater. Det har ikke været afholdt et kampagnelederkursus 

specifikt målrettet KRV21, men i stedet et generelt lederkursus for partiforeningsaktive. Grundet 

coronavirus har en stor andel af møderne været afholdt online eller som et mix af online og fysiske møder. 

Den vigtige uformelle vidensdeling der opstår når vi mødes og taler med medlemmer fra andre steder i 

landet har derfor været begrænset. Samlet har ca. 200 kandidater deltaget i kandidatuddannelserne i 

perioden.  

Øvrige indsatser 

Som parti er det altid en prioritering for SF at udvikle politik både lokalt og nationalt. Derfor har 

politikudvikling også været en vigtig del af arbejdsplanen. På landsmødet i 2021 behandlede landsmødet 

principper for en folkesocialistisk børnefamiliepolitik og på dette landsmøde behandler vi SF’s grønne 

program med overordnede politiske sigtelinjer og en række konkrete forslag til SF’s grønne politik, som er 

blevet til efter en bred og inddragende proces i partiet. Medlemsinddragelsen i politikudviklingen er vigtig, 

både for at kvalificere den og for at sikre bredt medejerskab til den. Også I forbindelse med KRV har det 

været en prioritet at politikudviklingen af de 24 mærkesager skulle have lokal forankring. Mærkesagerne er 

således bygget på lokale input fra dialogforum og fra næstformændenes besøg i partiforeninger. 

Der har gennem se sidste to år været stort fokus på sexisme og krænkelser i politik. Landsledelsen har i den 

forbindelse vedtaget en politik for forebyggelse og håndtering af seksuel chikane. Her slås det fast, at 

seksuel chikane er uacceptabel. Der er gennemført en medlemsundersøgelse for at kortlægge problemet i 

SF og der er nedsat et ligebehandlingsnævn, som kan vejlede og håndtere konkrete sager.   


