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INNLEDNING 

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2023 er et lokalvalg i Norge som finner 
sted 11. september 2023. 

Planen gjelder for fagforeninga, klubber, seksjoner og ungdommen.  

HOVEDMÅL FOR VALGKAMPEN 

Teknisk Fagforening Oslo sitt mål for valgkampen er å få flest mulig 
medlemmer til å bruke stemmeretten, og stemme Ap, SV eller Rødt. Vi vil 
arbeide for et fortsatt rødgrønt flertall, og en rødgrønn politikk.  

Dette vil vi gjøre ved å: 

• Styrke det fagligpolitiske samarbeidet, og det politiske arbeidet i egen 
organisasjon. 

• Øke den politiske bevisstheten hos tillitsvalgte og medlemmer. 

• Synliggjøre Fagforbundets politikk i media, digitale kanaler, på 
arbeidsplassene og i nærmiljøet. 

• Øke valgdeltakelsen blant yngre og minoritetsvelgere.  
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ORGANISERING 

TEKNISK FAGFORENING OSLO: 

Vi skal drive valgkamparbeid i egen fagforening. Vi vil utpeke en egen 
valgkampansvarlig som blir fagforeningas bindeledd opp mot fylkets kretsen.   

Plasstillitsvalgte er vår viktigste ressurs i valgkamparbeidet. Plasstillitsvalgte 
skal delta sammen med valgkamppatruljen fra Fylkets kretsen ved besøk på 
egen arbeidsplass. 

 

STYRKE DET FAGLIGPOLITISKE SAMARBEIDET, OG DET 
POLITISKE ARBEID I EGEN ORGANISASJON 

Arbeiderpartiet, SV og Rødt er i stor grad enige med Fagforbundet i politisk 
retning, mål og virkemidler. Et rødgrønt flertall i bystyret har vist at de har en 
helt annen politisk kurs enn borgerlige flertall av ulik sammensetning. Det er 
derfor helt avgjørende at vi ved kommunevalget i 2023 klarer å motivere 
medlemmene våre til å bruke stemmeretten.  

TEKNISK FAGFORENING OSLO: 

Mål:   Etablere allianser og videreutvikle det fagligpolitiske samarbeidet 

Tiltak 1:  Invitere partier til våre arrangementer og delta på arrangementer 
vi blir invitert til.  

Ansvar: Leder 
Frist:  11 september  
 
Tiltak 2:  Delta i faglig-politisk bydelssamarbeid  
Ansvar: Ansvarlig for kordeneringsledd  
Frist:   Fortløpende  
 

Tiltak 3:  Mobilisere hovedtillitsvalgte i bydelene til å delta i fagligpolitisk 
   bydelssamarbeid.  
Ansvarlig: Valgkampansvarlig 
Frist:   Fortløpende 

Tiltak 4:  Skrive artikler om viktige politiske saker som legges på nettsida 
og i sosiale medier. 

Ansvarlig: Valgkampansvarlig 
Frist:   Hele perioden fram til valget  
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ØKE DEN POLITISKE BEVISSTHETEN HOS TILLITSVALGTE OG 
MEDLEMMER 

Teknisk Fagforening Oslo skal sikre at våre tillitsvalgte har kunnskap til å 
formidle vår politikk. Medlemmene skal bevisstgjøres sammenhengen mellom 
politiske beslutninger og deres hverdag som arbeidstakere og innbyggere.  

TEKNISK FAGFORENING OSLO 

Mål:   Sette tillitsvalgte i stand til å gjennomføre valgkampaktivitet, og 
koordinere arbeidsplassbesøk i fagforeninga 

Tiltak 1:  Ha skolering som tema på klubbleder samlinger. 
Ansvar:  Valgkampansvarlige 
Frist:   30. april 2023 

Tiltak 2:  Bruke hovedtillitsvalgts forum til å koordinere arbeidsplassbesøk 
på   tvers av klubbene. 
Ansvarlig:  Valgkampansvarlig 
Frist:   30. juni 2023 

SYNLIGGJØRE FAGFORBUNDETS POLITIKK I MEDIE, DIGITALE 
KANALER, PÅ ARBEIDSPLASSENE OG I NÆRMILJØENE 

Vi skal aktivisere våre tillitsvalgte i politisk arbeid. Arbeidsplassbesøk må 
være hovedsatsingsområde for vår valgkamp.  

Å synliggjøre Teknisk Fagforening Oslo betyr både at vi skal være tilstede på 
arbeidsplassen og være synlig i nyhetsbildet, bruke våre interne mediekanaler 
og bruke sosiale medier.  

TEKNISK FAGFORENING OSLO  

Mål:   Synliggjøre Fagforbundet i Fylkets kretsen gjennom utadrettet 
aktivitet og aktiv bruk av sosiale medier 

Tiltak 1:  Legge ut bilder og videoer fra arbeidsplassbesøk på Facebook 
og    Instagram. 
Ansvarlig:  Nestleder  
Frist:   11. september 2023 

Tiltak 2:  Invitere politikere på arbeidsplassbesøk. 
Ansvarlig:  Valgkampansvarlig 
Frist:   11. september 2023 

Tiltak 3:  Lage en egen plan for arbeidsplassbesøk.  
Ansvarlig:  Valgkampansvarlig 
Frist:   30. juni 2023 
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Tiltak 4:  Sende e-poster til medlemmene med ønske om et godt valg og 
 oppfordring til å bruke stemmeretten 

Ansvarlig:  Valgkampansvarlig 
Frist:   En E-post 9. august (i forbindelse med forhåndsstemmingen) og           

en 11. september (i forbindelse med valgdagsstemming). 
 

Tiltak 5:  Bruke informasjon som utarbeides av Lo Oslo og Fylkets kretsen   
Ansvarlig:  Valgkampansvarlig 
Frist:   Hele perioden  

Tiltak 6:  Annonsere på sosiale medier for våre viktigste politiske saker.  
Ansvarlig:  Valgkampansvarlig 
Frist:   11. september 2023 

Tiltak 7:  Styret i fagforeningen tar en dugnad på å ringe alle våre 
medlemmer i noen forhåndsdefinerte valgkretser med mål om å 
øke valgdeltakelsen. 

Ansvarlig:  Fagforeningene 
Frist:  11. september 2023 

ØKE VALGDELTAKELSEN BLANT YNGRE OG 
MINORITETSVELGERE 

Fra tidligere valgundersøkelser vet vi at yngre og minoriteter samlet sett har 
lavere valgdeltakelse enn den øvrige befolkningen.  

TEKNISK FAGFORENING OSLO  

Mål:   Bruke ungdom som særlig retter seg opp mot unge medlemmer 

Tiltak 1:  Ungdomsutvalget bes om å bidra til å øke valgdeltakelsen blant 
medlemmer under 30 år. 

Ansvar:  Ungdomstillitsvalgt 
Frist:   30. april 2023 
 
Tiltak 2  Inkludere tillitsvalgte med minoritetsbakgrunn i 

valgkamppatruljen.  
Ansvarlig:  Valgkampansvarlig 
Frist:   1. august 2023 
 

EVALUERING 

Vi vil dokumentere og evaluere valgkamparbeidet etter valget.  


