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SENTERPARTIETS ÅRSMELDING 2017 

OPPUMMERING AV ARBEIDSÅRET 

2017 var et år med stortingsvalg, og det meste av partiets arbeid var rettet mot dette. Etter 

en jevn, men forsiktig stigning på meningsmålingene høsten 2016, forsterket denne 

økningen seg markant utover vinteren og våren 2017 til et helt nytt nivå. Et nivå som 

tilsvarte en dobling i forhold til stortingsvalgresultatet i 2013. Det førte til at partiet fikk mye 

positivt fokus og vi fikk fram partiets hovedbudskap om tjenester nært folk på mange ulike 

flater i riksmedia.  

Dette ga også et ekstra løft til partiets landsmøte som ble holdt i Trondheim i siste halvdel av 

mars. Et stort landsmøte med 300 delegater og med «Vi tror på hele Norge» som slagord. 

Partiets øverste hedersutmerkelse, Såmannsstatuetten, ble tildelt Johan J. Jakobsen, Anne 

Enger og Johan Buttedahl. Et storslått landsmøte som vedtok et offensivt partiprogram var 

startskuddet for valgkampen 

Det var mye fokus på alle regjeringens sentraliseringsreformer det første halvåret. 

Nedleggelser av lensmannskontor ble startet opp, og rett før sommeren vedtok et knapt 

flertall på Stortinget tvangssammenslåing av både kommuner og fylker. Dette førte til at våre 

standpunkt mot tvangssammenslåinger, tjenester nært folk og tro på hele Norge, var høyst 

relevante.  

Valgkampen startet for fullt med Trygve Slagsvold Vedum sin norgesturné fra 19. juli til 4. 

august. I løpet av 17 dager ble alle landets fylker besøkt av partilederen.  I tillegg til politiske 

budskap var musikk og lokal mat viktige ingredienser i de gode møtene med folk. I alle 

fylkene fra Nordland og sørover ble det benyttet en dekorert buss som i seg selv var en god 

reklameplakat for partiet. Turnéen ble avsluttet framfor Eidsvollsbygningen og markerte 

samtidig starten på den nasjonale valgkampen.  

Senterpartiet gjorde et historisk godt valg i 2017. Partiet fikk 302 017 stemmer og 10,3%.  

Dette er det nest beste stortingsvalgresultatet etter krigen.  Det er også en klar fremgang fra 

det gode kommunevalget i 2015 da Senterpartiet fikk 8,5%, og viser at Senterpartiet sin 

langsiktige trend med klar oppgang befestet seg i stortingsvalget 2017. Vi gikk fram i alle 

kommuner unntatt en, og hentet ¼ av stemmene fra de 35 mest folkerike kommunene. Vi 

hentet stemmer fra alle andre partier ved dette valget. 

Valget ga oss 19 stortingsrepresentanter, nesten en dobling fra forrige periode. Dessverre 

var ikke vår sterke framgang nok til å få et regjeringsskifte, da regjeringens tidligere 

støttepartier fortsatt har et flertall. Dette fordi Arbeiderpartiet gjorde et historisk dårlig valg. 

Likevel ble det en endring på Stortinget ved at Høyre og FrP nå er avhengig av å ha støtte fra 

både KrF og Venstre for å få flertall. Det gir større mulighet for flertall for våre forslag i 

opposisjon. Venstre signaliserte rett etter valget at de ønsket å gå inn i regjeringen, noe som 

skjer i januar 2018, men det er fortsatt en mindretallsregjering.  

Senterpartiet ruster seg derfor til en tydelig opposisjonspolitikk på Stortinget. Gjennom å 

fremme mange representantforslag på egen politikk utfordret vi de andre partiene i 
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opposisjon til å ta standpunkt til vår linje kontra regjeringspartiene. Det ga oss flere seire i 

viktige saker, men dessverre var det ikke flertall for vårt forslag om å omgjøre 

tvangssammenslåingen av fylker. Sammenslåingsprosessene fortsetter derfor og skaper 

store utfordringer og lokal frustrasjon. Det fører også til en diskusjon om fylkespartilagene i 

framtida. De fleste fylkeslagene heller i retning av å bestå som egne lag også i de nye 

fylkene, selv om mange av de andre partiene slår seg sammen til nye fylkeslag. Dette ut fra 

prinsippet om at Senterpartiet vil ha tillitsvalgte nært folk. 

Høsten ble i tillegg preget av #MeToo kampanjen. Den startet som en grasrotkampanje i 

sosiale medier og markerte at en person har blitt utsatt for uønsket seksuell 

oppmerksomhet og støtter andre som har opplevd det samme. Kampanjen førte til at svært 

mange som hadde slike opplevelser turte å si ifra om dette. Politiske partier var intet unntak 

og også i vårt parti ble det nå varslet om uønskede hendelser. Det førte til at partiet tok en 

grundig gjennomgang og presisering av de etiske retningslinjene. Ikke minst i forhold til 

varsling og oppfølging av varsler. 

Senterpartiet fikk i 2017 et overskudd på kr 189.524,-, som er litt bedre enn budsjettert. 

Partiet har gjennom stram økonomistyring i flere år klart å komme opp på en egenkapital på 

kr 5.915.990,- til tross for at stortingsvalgresultatet i 2013 førte til en kraftig reduksjon i den 

offentlige partistøtten. 

2017 ble det fjerde året med medlemsøkning. Vi fikk en medlemsvekst på 541 personer og 

Senterpartiet og Senterungdommen hadde ved utgangen av året til sammen 19 080 

medlemmer. Det danner et viktig grunnlag for godt politisk og organisatorisk arbeid i 2018 

og fram mot det viktige lokalvalget i 2019. 

 

SENTRALSTYRET 
 

Ved årets begynnelse hadde sentralstyret følgende sammensetning: 

 

Leder: Trygve Slagsvold Vedum, Hedmark 

1.nestleder: Ola-Borten Moe, Sør-Trøndelag 

2.nestleder: Anne Beathe Kristiansen Tvinnereim, Akershus 

Styremedlemmer:  

Bengt Fasteraune, Oppland 

Janne Sjelmo Nordås, Nordland 

Gro-Anita Mykjåland, Aust-Agder 

Kathrine Kleveland, Vestfold 

Sigrid Brattabø Handegard, Hordaland 

Bjarne Undheim, Rogaland 

 

Senterkvinnenes leder: Beate Marie Dahl Eide, Telemark (ikke landsmøtevalgt) 

Senterungdommens leder: Ada Arnstad, Nord-Trøndelag (ikke landsmøtevalgt) 

Studieforbundets leder: Ivar Odnes, Oppland (ikke landsmøtevalgt) 
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Varamedlemmer: 

1. Ivar B. Prestbakmo, Troms 

2. Karoline Bjerkeset, Sogn og Fjordane 

3. Magnhild Vik, Møre og Romsdal 

4. Tomas Iver Hallem, Nord-Trøndelag 

5. Bjørg Sandkjær, Oslo 

6. Jan Thorsen, Telemark 

 

Representant til Senterungdommens styre:  Sigrid Brattabø Handegard, med    

         Gro-Anita Mykjåland som 

vararepresentant.  

 

Representant til Senterkvinnenes styre:   Bengt Fasteraune, med     

    Janne Sjelmo Nordås som vararepresentant.  

 

Gunnar Ole Lyngroth har møtt som Sekretærforeningens representant med 

observatørstatus. 

 

 

LANDSMØTET 2017 
 

Landsmøtet 2017 ble holdt 24.-26. mars på Scandic Lerkendal i Trondheim.  Det møtte 300 

delegater med stemmerett og fire representanter med tale- og forslagsrett. 

 

Ved inngangen til landsmøtet var oppgangen på meningsmålingene godt befestet og partiet 

fikk fra 10-14 % i ulike målinger.  Landsmøtet vedtok et offensivt program og ble et 

startsignal til valgkamp for et optimistisk og samlet parti i medgang. 

 

Følgende komité hadde forberedt de lovbestemte valg: 

 

Olav Urbø, leder, Telemark  

Karoline Fjeldstad, Østfold 

Aud Hove, Oppland erstattet av Magnhild Strand, Oppland 17/1 

Gerd Eli Berge, Buskerud 

Oddbjørn Kylland- Aust-Agder 

Arne Bergsvåg, Rogaland 

Sigurd Reksnes, Sogn og Fjordane 

Kari Anita Furunes, Nord-Trøndelag 

Kjell Sverre Myrvoll, Troms 

Ronja Garden, Finnmark 

Ingrid Krogsæter, Senterungdommen 
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På landsmøtet ble det valgt nytt sentralstyre med slik sammensetning: 

 

Leder: Trygve Slagsvold Vedum, Hedmark 

1.nestleder: Ola-Borten Moe, Sør-Trøndelag 

2.nestleder: Anne Beathe Kristiansen Tvinnereim, Akershus 

Styremedlemmer:  

Bengt Fasteraune, Oppland 

Gro-Anita Mykjåland, Aust-Agder 

Kathrine Kleveland, Vestfold 

Sigrid Brattabø Handegard, Hordaland 

Bjarne Undheim, Rogaland 

Ivar B. Prestbakmo, Troms 

 

Senterkvinnenes leder: Beate Marie Dahl Eide, Telemark (ikke landsmøtevalgt) 

Senterungdommens leder: Ada Arnstad, Nord-Trøndelag (ikke landsmøtevalgt) 

Studieforbundets leder: Ivar Odnes, Oppland (ikke landsmøtevalgt) 

 

Varamedlemmer: 

1. Geir A. Iversen, Finnmark 

2. Karoline Bjerkeset, Sogn og Fjordane 

3. Kari Anne Sand, Buskerud 

4. Tomas Iver Hallem, Nord-Trøndelag 

5. Bjørg Sandkjær, Oslo 

6. Tron Kallum, Østfold 

 

 

Foruten ordinære landsmøtesaker som valg og melding om virksomheten i 2015 og 2016, var 

det generaldebatt på bakgrunn av leders og parlamentarisk leders innledninger, behandling 

av prinsipp- og handlingsprogram for 2017-2021, vedtektsendringer og resolusjoner. 

 

 

Følgende redaksjonskomité var i arbeid under landsmøtet: 

 

Anne Beathe K. Tvinnereim, leder 

Bjarne Undheim 

Heidi Greni 

Trond Kallum 

Svein Oddvar Leiros 

Magnus Weggesrud, Senterungdommen 

Anne-Mari Samskott, Senterkvinnene  

 

 

Landsmøtet vedtok følgende resolusjoner: 
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 «Framtidsretta norsk infrastruktur» 

 «Krafttak for et anstendig norsk arbeidsliv» 

 «Nært folk – en tillitsreform i Norge»  

 «Ein framtidsretta norsk forsvars- og tryggingspolitikk»  

 «Grønn kløver, grønn vekst»  

 «Norge trenger en regjering for hele landet»  

 «Nei til salg av Norge»  

 «Mat å være stolte av»  

  

Resolusjonene er vedlagt årsmeldingen. 

 

Under landsmøtemiddagen lørdag kveld ble Senterpartiets høyeste æresbevisning Såmann-

statuetten tildelt Johan J. Jakobsen, Johan Buttedahl og Anne Enger om hvem det sies: 

 

Johan J. Jakobsen  
Senterpartiets høyeste æresbevisning, Såmann-statuetten, tildeles Johan J. Jakobsen for 
hans store og langvarige politiske virke for samfunnet og for Senterpartiet.  
Johan J. Jakobsen var Senterpartiets leder i 12 år, fra 1979 til 1991. Han var innvalgt på 
Stortinget i 28 år, fra 1973 til 2001, var samferdselsminister i årene 1983 til 1986 og 
kommunalminister i 1989 til 1990. Jakobsen var parlamentarisk leder for Senterpartiet i 
årene 1977 til 1983 og l991 til 1999. I 1997 var han Senterpartiets statsministerkandidat.  
Johan J. Jakobsens politiske arbeid var preget av et bredt samfunnssyn med forankring i 
ideen om likeverdighet mellom by og bygd og folk i ulike samfunnsgrupper. Jakobsen var en 
brobygger som virket samlende internt i Senterpartiet, samtidig som han bygde relasjoner til 
andre partier på en måte som økte Senterpartiets innflytelse på samfunnsutviklingen.  
 
Johan J. Jakobsen var ikke til stede på landsmøtet og fikk statuetten overrakt i forbindelse 
med markering av hans 80-årsdag i april. 
 
Anne Enger 
Senterpartiets høyeste æresbevisning, Såmann-statuetten, tildeles Anne Enger for hennes 
enestående innsats for landet og for Senterpartiet.  
Anne Enger var Senterpartiets leder i 8 år, fra 1991 til 1999. Hun var innvalgt på Stortinget i 
16 år, fra 1985 til 2001, og var parlamentarisk leder i årene 1989 til 1991. Anne Enger var 
kulturminister i årene 1997 til 1999. Hun var visestatsminister i regjeringen Bondevik I og 
fungerte i deler av denne perioden både som statsminister og som olje- og energiminister.  
Anne Enger ble en hovedaktør i EU-kampen foran folkeavstemmingen i 1994. Hun hadde en 
avgjørende betydning i nei-sidens kampanje og for resultatet av folkeavstemmingen. Anne 
Engers budskap om folkestyre, nasjonal sjølråderett og rettferdig fordeling ble formidlet i 
utallige debatter og folkemøter på en måte som fikk gjennomslag i brede grupper av folket.  
Anne Enger hadde stor betydning for utviklingen og fornyelsen av Senterpartiet i de årene 

hun ledet partiet. Hun er fortsatt en inspirator for svært mange. 

 

Johan Buttedahl 
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Senterpartiets høyeste æresbevisning, Såmann-statuetten, tildeles Johan Buttedahl for hans 

store og langvarige politiske virke for samfunnet og for Senterpartiet. 

Johan Buttedahl var nestleder i Senterpartiet fra 1983 til 1987.  Han var innvalgt på 

Stortinget i 8 år, fra 1981 til 1989.  I årene 1983 til 1989 var Buttedahl Senterpartiets 

parlamentariske leder.  

Johan Buttedahl hadde en rekke sentrale offentlige verv, bl.a. riksrevisor og nestleder av 

Riksrevisjonen i årene 1994-1998, medlem av forsvarskommisjonen av 1990 og nestleder i 

Kringkastingsrådet i årene 1994 – 2001.  Buttedahl ble tildelt Kongens fortjenestemedalje i 

gull i 2001. 

Johan Buttedahls innsats for Senterpartiet var preget av vilje og evne til å utvikle løsninger 

som samlet partiet.  Hans brede kunnskaper om samfunnet og politiske prosesser var viktige 

for Senterpartiet og ble også til stor nytte i viktige samfunnsoppdrag etter hans periode som 

sentral rikspolitiker. 

 

 

LANDSSTYRET 
 

Sentralstyrets medlemmer 

 

Fylkesledere: 

Tron Kallum, Østfold 

Morten Vollset, Akershus 

Bjørg Sandkjær, Oslo   

Aasa Gjestvang, Hedmark 

Bengt Fasteraune, Oppland 

Kari Anne Sand, Buskerud 

Kathrine Kleveland, Vestfold 

Olav Urbø, Telemark 

Oddbjørn Kylland, Aust-Agder 

Thor Jørgen Tjørhom, Vest-Agder 

Bjarne Undheim, Rogaland 

Jostein Ljones, Hordaland 

Sigurd Reksnes, Sogn og Fjordane 

Olav Myklebust, Møre og Romsdal 

Jarle Martin Gundersen, Sør-Trøndelag 

Tomas Iver Hallem, Nord-Trøndelag 

Svein Eggesvik, Nordland 

Svein Oddvar Leiros, Troms 

Geir A. Iversen, Finnmark 

 

To representanter for stortingsgruppa: 

På landsstyrets møte 23. mars møtte Per Olaf Lundteigen og Kjersti Toppe. 
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På landsstyrets møte 23. oktober møtte Nils T. Bjørke og Heidi Greni. 

 

En representant for sametingsgruppa: 

På landsstyrets møte 23. oktober møtte Cecilie Hansen. 

 

Tre representanter for Senterkvinnene: 

På landsstyrets møte 23. mars møtte Åse B. Lilleåsen, Mette Vårdal og Liv-Norunn Langeland 

Runde. 

På landsstyrets møte 23. oktober møtte Anne-Mari Samskott, Mette Vårdal og Britt Linda D. 

Mulelid. 

 

Tre representanter for Senterungdommen: 

På landsstyrets møte 23. mars møtte Magnus Weggesrud, Ingrid Krogsæter og Syver 

Zachariassen.                                                                                                                                           

På landsstyrets møte 23. oktober møtte Syver Zachariassen, Rikke Håkstad og Chase 

Alexander Jordal. 

En representant for Samepolitisk råd: 

På landsstyrets møte 23. mars møtte Helge Guttormsen. 

På landsstyrets møte 23. oktober møtte Jan Ole Klemet Hermansen. 

 

Generalsekretær, to representanter for Sekretærforeningen og en representant for de 

ansatte i stortingsgruppesekretariatet møter med tale- og forslagsrett i landsstyret. 

 

 

LANDSSTYRETS MØTER 
 

Landsstyret har hatt 2 fysiske møter og behandlet til sammen 13 saker. 

 

Landsstyrets første møte ble holdt 23. mars på Scandic Lerkendal i Trondheim i forkant av 

landsmøtet. 

 

Til behandling forelå bl.a. regnskap og årsmelding for 2016, innstillinger overfor landsmøtet 

på møtefunksjonærer, fastsettelse av medlemskontingent for 2018 og revisjon av etiske 

retningslinjer. 

 

Landsstyrets andre møte ble holdt 23. oktober på Thon Conference i Oslo. 

 

Foruten generaldebatt på bakgrunn av leders og parlamentarisk leders innledninger så forelå 

bl.a. til behandling retningslinjer for nominasjonsprosessen ved kommunestyre- og 

fylkestingsvalg og Senterpartiet 2018-2021. 

 

Landsstyret vedtok følgende uttalelser: 
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 «Frivillig sektor er en stor dugnad – Høyre og Frp’s kutt må tilbakevises» 

 «Tryggleik og beredskap for heile landet» 

 «Det offentlige ansvaret for velferdstjenester må styrkes» 

 

 

SENTRALSTYRETS MØTER 
 

Sentralstyret har hatt 11 møter, derav 3 pr. telefon, med til sammen 67 saker på kartet.  

Oversikt over sakene er vist på side --.  Sentralstyret har løpende drøftet den aktuelle 

politiske situasjonen.  Sentralstyret har videre lagt vekt på å drøfte linjevalg og langsiktig 

strategi. 

 

 

ARBEIDSUTVALGETS MØTER 
 

Arbeidsutvalget har i 2017 bestått av: 

 

Leder: Trygve Slagsvold Vedum 

1. nestleder: Ola Borten Moe 

2. nestleder: Anne Beathe Kristiansen Tvinnereim 

 

I arbeidsutvalgets møter har for øvrig generalsekretær og ass. generalsekretær deltatt. 

 

Arbeidsutvalget har i løpet av 2017 hatt 90 saker til behandling fordelt over 16 møter. 

 

 

SENTERPARTIETS HEDERSMERKE ER I 2017 TILDELT: 
 

Jon Mælandsmo, Notodden, Telemark 

Arnodd Lillemark, Lierne, Nord-Trøndelag 

Oddbjørn Nordset, Verdal, Nord-Trøndelag 

Nils Gjerland, Eid, Sogn og Fjordane 

Jan O. Stolp, Lier, Buskerud 

 

 

STORTINGSVALGET 2017 

PLANLEGGING/VALGKAMPSTRATEGI 

Det ble ikke utarbeidet et omfattende valgkampstrategidokument for valgkampen 2017.  

Valgkampen startet egentlig på landsmøtet 2014 hvor ny partiledelse var på plass og partiet 

kunne stake ut den politiske kursen både fram mot kommunevalget 2015 og stortingsvalget 

2017. 
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Partiet har gjennom siste stortingsperiode og i de siste valgkampene vist at vi holder stø 

politisk kurs hvor vi ikke har endret standpunkter underveis.  Partiledelsen har gjennomført 

en åpen og involverende prosess med hele partiorganisasjonen.  Dette gjelder blant annet å 

tidlig involvere landsstyret i valgkampsakene og gjennomføre valgkampstrategisamling med 

landsstyret, stortingskandidater og fylkene 9 måneder før stortingsvalget.  Valgkampen ble 

gjennomført med fokus på tre hovedsaker og en bevisst strategi om å snakke om egen 

politikk og ikke snakke ned andre partier. 

 

VALGKAMPEN 

Valgkampen startet for fullt med Trygve Slagsvold Vedum sin norgesturné med buss fra 19. 

juli til 4 august. I løpet av 17 dager var han, to musikere, kokk, traineer og medierådgivere 

innom alle landets fylker. På grunn av store avstander og knapt med tid fikk ikke Troms og 

Finnmark besøk av bussen (der reiste en med fly), men ser en bort fra det så var opplegget 

det samme i alle fylkene. Slagordet «Nær folk» var det man levde etter på denne turen.  

Mat, kultur og politikk fra Senterpartiets ståsted var det som var målet.  Lokal mat, gode 

politiske saker og diskusjoner sammen med kultur, laget fin ramme for de som møtte fram 

på de ulike stoppestedene. Partilederen hadde selv et ønske om å møte flest mulig og å gå til 

«nære møter».  Dette ble løst ved at han, i tillegg til å holde appeller, delte ut tusenvis av 

kaffekopper og matretter.  Turnéen fikk jevnt over mange og gode oppslag i alle fylker og 

bussen i seg selv var også en stor reklameplakat for Senterpartiet.   

Norgesturnéen ble avsluttet med et allsidig program ved Eidsvollsbygningen 4. august, og 

dette markerte samtidig starten på den nasjonale valgkampen. Turnéen var en suksess.  Ikke 

minst for å dra i gang valgkampen rundt omkring i hele landet. 

Fra og med 14. august var sekretariatet i stortingsgruppa og sekretariatet i 

hovedorganisasjonen, Senterungdommen, Studieforbundet og Senterkvinnene samlet til 

felles morgenmøte hver dag og med valgkampredaksjon på partikontoret. På møtet gikk en 

gjennom mediebildet for Senterpartiet og viktige saker ellers, diskuterte innkomne spørsmål, 

egne utspill og oppfølging av andre saker, samt fordelte arbeid.  

Hele partiledelsen var aktive i media, reiste rundt i landet og deltok i en rekke debatter.  Det 

er helt naturlig at partilederen er den som blir mest profilert og deltar i flest debatter. Marit 

Arnstad, parlamentarisk leder, hadde også mange oppdrag, debatter og medieutspill 

sentralt. 

Arendalsuka fant sted i tidsrommet 14.-19. august.  En rekke av partiets sentrale politikere 

deltok i arrangementer og debatter i løpet av uka. 

Tilbakemeldingene fra fylkeslagene viser at 1. kandidatene levde etter mottoet «ta hele 

fylket i bruk».  Samtlige reiste rundt i hele fylket, var aktive i debatter og drev valgkamp på 

heltid i innspurten. 

 

RESULTAT 
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Senterpartiet gjorde et historisk godt valg i 2017. Partiet fikk 302 017 stemmer og 10,3 %.  

Dette er det nest beste stortingsvalgresultatet etter krigen og det klart beste resultatet etter 

folkeavstemningen om EU i 1994.  Det er også en klar fremgang fra det gode kommunevalget 

i 2015 da Senterpartiet fikk 8,5 %.  Dette viser at Senterpartiet sin langsiktige trend med klar 

oppgang fortsetter også i stortingsvalget 2017. 

Andre resultater: 

• Gikk fram i resultat i alle kommuner unntatt en.  I 17 kommuner gikk vi fram med 
over 20 %. 

• Senterpartiet hentet ¼ av stemmene fra de 35 mest folkerike kommunene.  

• Gikk fram i alle fylker og nesten doblet stortingsgruppa til 19 representanter fra 15 
fylker. Fikk  to representanter i fire fylker. 

• 302 017 stemmer – nesten en dobling fra 2013. 

• Senterpartiet vant valget – regjeringen og støttepartiene tapte. 
Senterpartiet gikk ved valget fram 4,8 %, men regjeringen og støttepartiene gikk 
tilbake hele 5,3 % (H -1,8, Krf -1,4, FrP -1,2, V -0,9). 

 

Foreløpige resultater fra velgerundersøkelser tatt opp ved stortingsvalget 2017 viser at 

Senterpartiet hadde de mest lojale velgerne ved dette stortingsvalget med 86 %. 32 % skiftet 

parti ved stortingsvalget.  Andelen lojale velgere sier hvor stor prosent av velgerne som 

holder fast på samme parti ved stortingsvalget i 2017 som fire år før.  

Senterpartiet har i år det partiet som hadde den jevneste kjønnsbalansen med 50 %. Dette 

er en liten endring fra 2013, da det var 47% kvinner og 53% menns om stemte Senterpartiet.  

Tallene viser også at Senterpartiet velgere har jevn aldersfordeling. 

Ved sametingsvalget ble Senterpartiet fjerde største parti 7,6 % (+2,8 %), og kom inn igjen på 

Sametinget med to representanter og er nå i posisjon med Sametingsrådet.  Det henvises for 

øvrig til eget vedlegg til årsmeldingen fra Samepolitisk råd. 

Senterungdommen gjorde et godt skolevalg, med resultat på 7,0 % og framgang i alle landets 

fylker sammenliknet med stortingsvalget i 2013. Dette er det beste resultatet i et 

stortingsvalgår siden 2005.  Senterungdommen var representert på de aller fleste 

skoledebattene. 

 

EVALUERING 

Sentralstyret oppnevnte i møte 6. oktober evalueringsutvalg med fylkesleder Tron Kallum 

som leder (se mandat og sammensetning under overskriften utvalgsarbeid/ arbeidsgrupper). 

 

Evalueringsutvalgets rapport inngår i grunnlagsmaterialet for partiets arbeid i perioden 

2018-2021. 
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SAMARBEIDET MED SENTERKVINNENE OG SENTERUNGDOMMEN 
 

Samarbeidet med Senterkvinnene og Senterungdommen ivaretas ved at lederne for begge 

organisasjonene er medlemmer av partiets sentralstyre og ved en arbeidsdeling som bidrar 

til at vi i den felles ressursutnyttelsen oppnår størst mulig effekt for partiet. I tillegg til et årlig 

driftstilskudd får begge organisasjonene dessuten støtte gjennom at partiet dekker data-, 

sentralbord-, lønns- og regnskapstjenester.  

 

 
KOMMUNIKASJON 
I 2017 har informasjonsarbeidet både internt i partiet og eksternt via media vært preget av 

at det var et år med landsmøte og stortingsvalg. Arbeidet har vært jevnt og 

godt, og man har fått fokus på planlagte aktiviteter og partiets egen politikk og våre egne 

personer. 

 

Partiets informasjonsavdeling merket fra januar den økte interessen for partiet som kom ved 

økt fokus på partiets politikk og partiets økte oppslutning. Antall spørsmål om vår politikk 

økte voldsomt, både pr. mail, telefon og på sosiale media. Denne økningen i interessen fra 

både egne medlemmer, mulige velgere, personer som var uenige og media, fortsatte via en 

topp på landsmøtet i mars til en ny topp ved Stortingets avslutning i juni og med jevn 

stigning gjennom hele valgkampen fram til valgdagen 11. september. 

 

Tall og fakta fra Sps kommunikasjonsarbeid 2017: 

• Sentrum kom ut med 3 nummer (mars, august og desember) og ble postsendt til 

partiets og Senterungdommens ca. 19 800 medlemmer. Generalsekretær Knut M. Olsen er 

redaktør for Sentrum, som blir satt sammen av produksjonsleder Ragne Borge Lysaker. I 

tillegg til disse to er Gunn Omdal Mongstad, Karl Kristian Langeland, Nils Ramsøy og Ragnar 

Kvåle også med i Sentrums redaksjon. 

• Sp-veven (www.sp.no; med alle partiets, fylkeslagenes og lokallagenes undersider) ble 

relansert med nytt design og nytt publiseringsverktøy 3. mars. Oppsummeringen viser at slik 

fornyinger helst bør skje i mellomvalgår. Sidene har på en vanlig uke ca. 5000 unike brukere, 

voksende gjennom valgkampen til over 35 000 unike brukere på valgdagen. De sentrale 

sidene på www.sp.no ble i 2017 stort sett betjent av produksjonsleder Ragne Borge Lysaker 

og informasjonsrådgiver Ragnar Kvåle. 

• Partiets Facebook-side har i løpet av 2017 gått fra 15 448 følgere ved starten av året til  

26 345 følgere ved utgangen av året. Til og med april 2016 hadde informasjonsavdelingen på 

partikontoret og i stortingsgruppa felles ansvar for utlegginger og svar på spørsmål, men fra 

mai og ut året hadde digital kommunikasjonsrådgiver på partikontoret Maria Isabelle 

Bjørngaard Waade ansvaret for dette. 

• Twitter-kontoen var i 2017 betjent av dels personer i stortingssekretariatet 

http://www.sp.no/
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og digital kommunikasjonsrådgiver. Den har ca. 22 000 følgere. 

• Flickr-kontoen til Sp blir fortløpende fylt opp med nye bilder og administreres av Ragne 

Borge Lysaker. 

• Instagram hadde ved utgangen av april 940 følgere og hadde ved årsslutt ca. 1870 følgere, 

og blir handtert av digital kommunikasjonsrådgiver.  

• Et stort løft i informasjonsarbeidet i valgkampen var norgesturneen med Trygve, som var 

innom alle fylka i løpet av 17 dager fra 19. juli til og med 4. august. 

• Til bruk i valgkampen ble det trykt opp 1 950 plakater med partilederen, 230 000 av «Den 

lille grønne» og 150 750 av Trygves kokebok og rundt 35 000 kortstokker. I tillegg ble det 

produsert og spredt et stort antall av effekter, bekledning og standsutstyr til bruk fremst i 

valgkampen. 

• Tilbakemeldinger fra partiets medlemmer etter valgkampen viser at de er svært godt 

fornøyd med partiets og den sentrale ledelsen sin opptreden i media i valgkampen. Godt 

over 90 prosent av de 3481 som svarte på undersøkelsen mener at dette i stor, meget stor 

eller svært stor grad bidro positivt til partiets gode valgresultat. 

• Medierådgivere i 2017 har vært Lars Vangen og Karl Kristian Langeland i Sps 

stortingsgruppesekretariatet og Ragnar Kvåle i Sps hovedorganisasjon. 

 

SENTERPARTIETS STUDIEFORBUND (SPS) 

Senterpartiskolen er Senterpartiets læringsverktøy for utvikling av politikk, organisasjon og 

demokrati. I 2017 er studieheftet Klar for valgkamp og Det grønne hjulet 1 oppdatert. Det ble 

publisert tre nye temahefter til valgkampen, i serien «Kunnskap om politikk».  Det ble laget ett hefte 

til hvert av hovedtemaene valgkampen: Sentraliseringen av samfunnet, Norsk mat og Norske 

interesser og arbeidsplasser. I forbindelse med oppdatering av nettsiden  www.senterpartiskolen.no 

er studiehefter og annet materiell gjennomgått og revidert. Studieheftene Liv til åra – år til livet og 

Klima og miljø – berekraftig bruk er oppdatert og tilpasset Senterpartiets prinsipp- og 

handlingsprogram 2017-2021. 2017 ble året da Senterpartiets Studieforbund nådde målet om 10 000 

godkjente studietimer. Fra 2016 til 2017 økte antall studietimer fra 9 461 til 10 412, en økning på 771 

timer. Det er gjennomført 460 registrerte kurs/studieringer med 2 145 deltagere i 2017. Et 

gjennomsnittlig kurs/studiering er på 23 timer. De mest brukte studieplanene/studieheftene i 2017 

har vært Arbeid i kommunestyregruppa og Klar for valgkamp.  

SpS hadde ansvar for planlegging og gjennomføring av Senterpartiets valgkampsamling 6-8. januar, i 

nært samarbeid med partiet. Målgruppe var førstekandidater, ungdomskandidater, fylkesledere, 

fylkessekretærer og valgkampledere – i alt 117 deltagere. Programmet besto blant annet av skolering 

i valgkampens hovedtemaer, gjennomgang av Senterpartiets politikk på ulike områder, strategi, bruk 

av sosiale medier samt fylkesvise samlinger. SpS og Sp arrangerte dessuten kurs for lederne av 

fylkeslagenes valgkomiteer 17. oktober, hvor også Senterungdommen og Senterkvinnene bidro med 

innledninger.  

    

http://www.senterpartiskolen.no/
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INTERNASJONALT ARBEID 

Tilskudd til informasjonsformål - rammeavtale med NORAD  

Målet for ordningen er å bidra til kunnskap, engasjement og debatt i Norge om globale miljø- og 

utviklingsspørsmål.  Studieforbundet har en fireårig rammeavtale med Norad om informasjonsarbeid 

som går fra 2016-2019. Aktivitetene er et årlig fagseminar, aktivitet på FNs internasjonale miljødag 5. 

juni, og aktivitet i SpS’ medlemsorganisasjoner. SpS retter inn aktivitet og temaer i tråd med FN sine 

bærekraftsmål. 

 

Årlig fagseminar om utviklingsspørsmål 

Fagseminaret ble avholdt i Oslo lørdag 22. april. Her fikk vi en innledning v/ Care Norge om prosjektet 

vi støtter - Go green Tanzania. Prosjektet vil hjelpe fattige kvinner i Kilimanjaro-regionen til å bli 

gründere, og gripe muligheter i et underutnyttet marked for rene energikilder. Dette kan f.eks. være 

solcellelamper med lademuligheter for mobiltelefoner og mindre forurensende komfyrer. Gjennom 

prosjektet vil kvinnene få opplæring i entreprenørskap.  og derved bedre muligheter til å tjene 

penger på salg av ren energiprodukter. Så langt har 30 kvinner fått opplæring i hvordan etablere ren 

energi-bedrifter gjennom prosjektet. Senterpartiets demokratiprosjekt i Mtwara, Tanzania er  

avsluttet etter fem års drift. Prosjektleder Inger Bigum oppsummerte prosjektet, og fortalte om 

erfaringer og oppnådde resultater. Til slutt ble det satt fokus på Verdens Miljødag, med tema 

hvordan fornye markeringen gjennom lokale aktiviteter, og samtidig sette Senterpartiets politikk og 

grønne politiske løsninger på dagsorden. 

 

Miljødagen 2017  

 
FNs internasjonale miljødag 2017 hadde temaet «Connecting people to nature», som ble til «Nær folk 

– nær naturen» i SpS sin oversettelse. Temaet ligger svært nær alle Senterpartihjerter; å knytte folk 

til naturen. I dagens moderne samfunn er mange av oss for lite flink til å sette av tid fra våre 

dagligdagse gjøremål for å komme oss ut i naturen. SpS oppfordret derfor alle medlemmer om å 
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komme seg ut i naturen på årets miljødag. SpS utarbeidet en brosjyre til utdeling i lokal- og 

fylkeslagene, og to temahefter til bruk for lokallagene som bakgrunnsmateriale. Miljødagen ble også 

brukt til en markering av samarbeidet mellom Care Norge og SpS, med fokus på prosjektet Go Green 

Tanzania. Det er vanskelig å vite eksakt antall lokallag som markerte dagen da materiellet lå på 

nettsiden til fri nedlastning, men fra sentralt hold ble det sendt ut 4710 brosjyrer og 108 plakater til 

46 lokallag.  

 

Støtte til nord/sør aktivitet i lokallagene 
 

Det er også i 2017 gitt støtte til Nord/Sør-aktivitet i fylker og lokallag. Hordaland Sp holdt et seminar 

med fokus på bærekraftsmål 2: Utrydding av sult. Innledere var Kai Grieg fra FN-sambandet og 

nestleder i Senterpartiet, Anne Beathe K. Tvinnereim. Det er dessuten gitt støtte til informasjonstiltak 

i regi av Senterungdommen og Senterkvinnene, blant annet til «Grønn inspirasjon».  

 

 
 

MØTER OG ARRANGEMENTER 
 
TELEFONKONFERANSER 

Partiledelsen har hatt telefonkonferanser med fylkeslederne i forbindelse med spesielt 

aktuelle politiske saker. 

 

Hver mandag kl. 10.00 har alle ansatte på partikontoret og på fylkeskontorene en halv times 

telefonkonferanse for oppdatering og avklaringer med tanke på arbeidet kommende uke. 

 

 

VALGKAPSAMLINGER 

Helgen 6.-8. januar ble det avholdt valgkampsamling på Scandic Oslo Airport ved 

Gardermoen.   

Hvert fylkeslag deltok med 1. kandidat, ungdomskandidat, fylkesleder, valgkampleder og 

fylkessekretær.  I tillegg deltok sentralstyret og ansatte i stortingssekretariatet og i partiet 

sentralt. 

På programmet på samlingen sto bl.a. en rekke fagpolitiske seminarer med 

stortingsrepresentantene som innledere.  Andre tema var systematisk valgkampjobbing, 

strategisk og trygg bruk av sosiale medier i valgkampen, praktisk valgkamparbeid i eget fylke.  

Professor Bernt Aardal innledet om velgeranalyse: Hvor går velgerne og hvorfor?  

Det var ikke medietrening på denne samlingen, men dette var et individuelt tilbud til 1. 

kandidatene på et senere tidspunkt. 

Samlingen fikk i evaluering svært god karakter og ble av mange trukket fram som en god 

start på valgkampen. 
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ORDFØRERKONFERANSE 

6. april ble det avholdt ordførerkonferanse på Radisson Blu Scandinavia Hotel. På 

programmet sto innledning ved Trygve Slagsvold Vedum om Senterpartiets hovedsaker i 

valgkampen 2017 og innledning om nytt prinsipp- og handlingsprogram 2017-2021 ved 1. 

nestleder Ola Borten Moe.  Ordfører i Steinkjer og nestleder i KS; Bjørn Arild Gram, 

orienterte om arbeidet i KS.  Stortingsrepresentantene hadde korte orienteringer om 

Senterpartiets politikk på ulike områder og 2. nestleder Anne Beathe Kristiansen Tvinnereim 

avsluttet konferansen med sitt innlegg «Nå skal vi hjem og vinne valget!» 

  

KURS FOR FYLKESLAGENES VALGKOMITEER 

17. oktober invitere Senterpartiet og SpS i samarbeid til dagsmøte for opplæring av ledere i 

fylkeslagenes valgkomiteer. På programmet sto bl.a. kjøreregler og prinsippavklaringer for 

valgkomiteens arbeide, rekruttering/hvordan finne dyktige kandidater, ungdomskandidater 

kjønnsbalanse og mediehåndtering. 

 

STUDIETUR FOR ANSATTE 

27. november til 1. desember var alle ansatte i hovedorganisasjonen og fylkeskontorene på 

studietur.  Turen gikk først til Brüssel hvor man hadde møter med repr. for bl.a. 

Osloregionens Europakontor, KS’ Europakontor, NATO, EFTA, ESA og Norway House.  Fra 

Brüssel gikk turen videre til London og møter med Den norske ambassaden, Labour, 

Sjømannskirken og UNISON. 

 

 

UTVALGSARBEIDE/ARBEIDSGRUPPER 
 

EVALUERINGSUTVALG 

 

Sentralstyret vedtok på møte 6. oktober å nedsette et evalueringsutvalg for å gå gjennom 

Senterpartiets valgkamp 2017. 

 

MANDAT 

1. Evalueringsgruppa skal 

• Gjennomgå og oppsummere valgresultatet ved årets stortingsvalg. 

• Innhente gode erfaringer og konkrete eksemåler fra årets valgkamp som kan gjentas i 
framtidige valgkamper, både når det gjelder tiltak og materiell. 

• Innhente vurderinger om partiets valgkamp på nasjonalt nivå.  Herunder 
Norgesturnéen til partilederen. 

 

2. Rapporten skal foreligge senest 1. desember 2017. 
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SAMMENSETNING 

Tron Kallum, leder, fylkesleder i Østfold 

Heidi Greni, førstekandidat i Sør-Trøndelag 

Sara Hamre Sekkingstad, tidligere generalsekretær i Senterungdommen og 4. kand. i 

Hordaland 

Ragnar Kvåle, sekretær for utvalget 

Utvalget har hatt 6 møter, derav 3 telefonmøter. 

ARBEIDSMILJØUTVALGET (AMU) 

Arbeidsmiljøutvalget består av to representanter fra arbeidsgiversiden og to representanter 
for de ansatte. 

I 2017 har utvalgets medlemmer vært: 

Ansatte: Per Rune Vereide 

Ragne Borge Lysaker 
Arbeidsgiver: Knut M. Olsen, leder 
                          Oddvar Igland 

Utvalget har i 2017 bl.a. gjennomført og evaluert vernerunder i hovedorganisasjonen og på 
fylkeskontorene og hatt møter/innhentet tilbud på bedriftshelsetjenester. 

Senterpartiets arbeidsmiljøutvalg har som målsetting 

• at Senterpartiet skal være en arbeidsgiver som har høgt fokus på helse, miljø og sikkerhet 
(HMS).

• at alle ansatte skal føle trygghet rundt egen arbeidsplass i ting som vedkommer HMS.

• at det skal være nulltoleranse for trakassering og mobbing på arbeidsplassen.

Vedlagt følger årsrapport fra AMU. 

ØKONOMI 

Årsregnskapet for Senterpartiets Hovedorganisasjon for 2017 legges frem for godkjenning av 
landsstyret i henhold til Senterpartiets lover. I henhold til regnskapsloven § 3-3 avgir 
sentralstyret i egenskap av å være virksomhetens styre denne årsberetningen for 2017. 

Senterpartiets Hovedorganisasjon, heretter Senterpartiet, er sentralleddet i partiet 
Senterpartiets organisasjon, med tilhørende lokallag i kommunene og fylkeslag i fylkene. 
Virksomheten knytter seg til organisatorisk og politisk arbeid. Partikontoret er lokalisert i 
Oslo. 
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Resultatet for hovedorganisasjonen for 2017 er et overskudd på kr. 189.524, som er som 
budsjettert. 
 
Hovedinntektskildene til Senterpartiet er statlig partistøtte og medlemskontingent. 
Medlemsveksten fra 2016 fortsatte i 2017.  
 
Kostnadssiden er preget av lønnskostnader. Vel halvparten av Senterpartiets inntekter går 
med til å dekke lønn for de ansatte, og det meste ellers går til faste driftskostnader, samt 
avskrivninger på anleggsmidler.  
 
Partiet har etter årets resultat en egenkapital på kr. 5.915.990. 
 
I samsvar med regnskapslovens § 3-3 bekreftes det at forutsetningen om fortsatt drift er lagt 
til grunn ved utarbeidelsen av regnskapet. 
 
Fraværet, målt økonomisk, var totalt på 2,5 % i 2017. Det har i snitt vært 30 årsverk 
registrert.  
 
Senterpartiets Hovedorganisasjon har som mål å være en arbeidsplass der det råder full 
likestilling mellom kvinner og menn. Hovedorganisasjonen har 13 medlemmer i styret. Av 
disse er 8 kvinner og 5 menn. Av ansatte på hovedkontoret er 4 kvinner og 6 menn, mens av 
fylkessekretærene er 10 kvinner og 10 menn. Ingen likestillingstiltak anses nødvendige. 
 
Sentralstyret mener at informasjonen gitt her gir en rettvisende oversikt over Senterpartiets 
Hovedorganisasjons eiendeler og gjeld, finansielle stilling og resultat. 

 

 

 

MEDLEMSUTVIKLING 
 

Senterpartiet hadde i 2017 en medlemsvekst på 541 personer og Senterbevegelsen har nå 

19 080 medlemmer. Dette fordeler seg med 17234 medlemmer i Senterpartiet og 1846 

medlemmer i Senterungdommen. 

Dette er fjerde år på rad at partiet har medlemsøkning.  2014 var året da medlemsveksten i 

Senterpartiet begynte. På tross av en naturlig avgang hvert år, viser en stor økning i partiets 

medlemstall at verving er en naturlig del av organisasjonens virksomhet. 

 

 

 

SEKRETARIATET 
 

Sekretariatet har i 2017 hatt denne bemanning: 
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Generalsekretær: Knut M. Olsen 

Ass. generalsekretær: Oddvar Igland 

Administrasjonssekretær: Inger Betsy Torp 

Informasjonsrådgiver: Ragnar Kvåle 

Organisasjonsrådgiver: Celina Tello (til 1. oktober) 

Økonomi-/IT-driftskoordinator: Anders Graven  

Produksjonsleder: Ragne Borge Lysaker 

Digital kommunikasjonsrådgiver: Maria Isabelle Bjørngaard Waade 

Lønnsmedarbeider: Bård Runnestø (40%) 

Regnskapsfører for fylkeslag: Arne Limkjær (50%) 

Medl.service: Elise Eide Dvergsdal (50% vikariat fra 1. oktober) 

Traineer sommeren 2018: Dorthea Elverum og Magnus Nordrum Brøste 

 

FYLKESKONTORER 

Østfold: Anne Koht-Nordbye 

Akershus: Johannes Rindal (fylkessekretær) og Martha Tærud (kontorsekretær) 

Oslo: Johannes Rindal (fylkessekretær) og Martha Tærud (kontorsekretær) 

Hedmark: Ole Mathias Rønaasen 

Oppland: Nils M. Ramsøy (fylkessekretær) og Mona Nicolaisen (kontorsekretær) 

Buskerud: Sunni Grøndahl Aamodt 

Vestfold: Lisbeth Glittum (60 %) 

Telemark: Sveinung Leikvoll 

Aust-Agder/Vest-Agder: Gunnar-Ole Lyngroth 

Rogaland: Leif Christian Andersen (fylkessekretær) og Karl Anders Mæland Nilsen 

(organisasjonssekretær) 

Hordaland: Eirill Indrebø 

Sogn og Fjordane: Per Rune Vereide 

Møre og Romsdal: Ebba Thorgersen 

Sør-Trøndelag: Siv Sætran 

Nord-Trøndelag: Rune Hjulstad 

Nordland: Eivind Inge Storvoll  

Troms: Ingunn Merete Hals 

Finnmark: Rita Roaldsen (50 %) 

 

Det er felles fylkeskontor for Oppland og Hedmark, med to fylkessekretærer (heltid) og en 

kontorsekretær (deltid). 

Det er felles fylkeskontor for Oslo og Akershus med en fylkessekretær (heltid) og en 

kontorsekretær (deltid). 
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SAKSOVERSIKT – SENTRALSTYRET 2017 
 

SAK  TITTEL          DATO 

1  Protokoll          30.01 

2  Politisk drøftelse 

3  Landsmøte 2017 

4  Tildeling av Såmann-statuetten 

5  Vedtektsendringer 

6  Motmelding til regjeringens varslede melding om  

  «Bærekraftige byer og sterke distrikter». 

7  Revisjon av etiske retningslinjer¨ 

8  Orienteringssaker 

 

9  Protokoll          13.03 

10  Årsmelding 2016 
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11  Regnskap 2016 

12  Prinsipp- og handlingsprogram 2017-2021 

13  Resolusjonsforslag fra sentralstyret 

14  Forretningsorden for landsmøtet 

15  Medlemskontingent 2018 

16  Tildeling av Såmann-statuetten 

17  Politisk drøftelse 

18  Orienteringssaker 

 

19  Protokoll          23.03 

20  Landsmøtet 2017 

21  Orienteringssaker 

 

22  Protokoll          28.04 

23  Politisk drøftelse    

24  Sentralstyrets rolle og arbeidsform 

25  Stortingsvalget 2017 

26  Prinsipp- og handlingsprogram 2017-2021 

27  Orienteringssaker 

 

28  Protokoll          22.05 

29  Retningslinjer for sammenslåing av lokallag 

30  Resolusjonsforslag oversendt fra landsmøtet 

31  Politisk drøftelse 

32  Orienteringssaker 

33  Protokoll          22.06 

34  Politisk drøftelse 

35  Strategisk og operativ kommunikasjon av våre hovedsaker  

  i valgkampen 

36  Stortingsvalget 2017 

37  Budsjettrevisjon 

38  Revidert møteplan 2017 

39  Orienteringssaker 

 

40  Protokoll          21.08 

41  Valgkamp; status og videre arbeid 

42  Landsstyremøte 23. oktober 

43  Orienteringssaker 

44  Opprettelse av reindriftsutvalg 

 

45  Protokoll          13.09 
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46  Stortingsvalget 2017 

47  Senterpartiet 2017-2021 

48  Orienteringssaker 

 

49  Protokoll          06.10 

50  Politisk drøftelse 

51  Senterpartiet 2018-2021 

52  Oppnevning av evalueringsutvalg – valg 2017 

53  Resolusjon oversendt fra landsmøtet 

54  Retningslinjer for nominasjonsprosessen ved kommune- 

  styrevalg og fylkestingsvalg 

55  Landsstyremøte 23. oktober 

56  Orienteringssaker 

 

57  Protokoll          20.11 

58  Møteplan 2018 

59  Politisk drøftelse 

60  Orienteringssaker 

 

61  Protokoll          13.12 

62  Politisk drøftelse 

63  Evalueringsrapport – stortingsvalget 2017 

64  Senterpartiet 2018-2021 

65  Budsjett 2018 og økonomiplan 2019-2021 

66  Ansettelse av generalsekretær – åremålsperiode 2018-2022 

67  Orienteringssaker 

 

UTTALELSER 

 

Uttalelser fra landsmøtet 24.-26. mars 2017 

 

Framtidsretta norsk infrastruktur 
Senterpartiet krev ein Nasjonal Transportplan (NTP) som gjer at folk kjem seg raskt, trygt og 
miljøvenleg fram, og som bidreg til auka verdiskaping i heile landet. Løyvingane til 
samferdsletiltak i åra framover må trappast opp slik at det vert rom for fleire nye prosjekt, 
for landet er ikkje ferdig bygd. 
 
Senterpartiet meiner fylkesvegnettet er nedprioritert av den sitjande regjeringa. Forfallet på 
fylkesvegnettet er stort og veksande. Statens vegvesen omtalar det slik i 
grunnlagsdokumentet til NTP: «Det er et betydelig forfall på fylkesvegnettet. Kostnaden 
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knyttet til utbedring av kritisk infrastruktur som tunneler, bruer og ferjekaier er så 
omfattende at transportetatene mener det bør vurderes et eget program for fornyelse av 
fylkesveger. Sikkerhetsstandarden på fylkesvegnettet er mange steder lav, og den 
gjennomsnittlige risikoen for å bli drept eller hardt skadd per kjørte km er om lag 50 prosent 
høgare enn på riksvegnettet. Det er store utfordringer knyttet til skred på fylkesvegnettet.» 
Senterpartiet er samd med statens vegvesen. Det er naudsynt med ein heilskapelig plan for 
rassikring og eit program for å ta igjen forfallet på fylkesvegnettet i komande NTP. Dette 
handlar og om tryggleik for mjuke trafikantar, som syklistar og fotgjengarar. Senterpartiet vil 
prioritere dette i komande stortingsperiode. 
 
Ein moderne jernbane vil også i framtida vere ein viktig del av transportsektoren sin 
infrastruktur. Aukinga i passasjertrafikk og overføring av gods fra vei til bane bidreg i stor 
grad til å nå klimamål for transportsektoren.  
 
Regjeringa legg i kommuneproposisjonen for 2018 fram forslag til ny finansieringsmodell for 
fylkeskommunal båt- og fergedrift. Senterpartiets Landsmøte meiner ein ny modell skal sikra 
alle kystfylka økonomisk moglegheit til å utvikla eit framtidsretta båt og fergetilbud, noko 
som er avgjerande for verdiskaping og folks moglegheit til å bu og arbeide langs kysten av 
landet. 
 
I byar og bynære strøk er det viktig å legge til rette for at auka transportbehov ikkje 
resulterer i meir bilkjøring, men blir tatt ut gjennom gange, sykling og kollektivtransport.  Det 
føreset utbygging av gang- og sykkelvegar og fleire sykkelfelt/eigne trasear for 
transportsyklistane, slik at fleire kan bruke sykkel til rask transport over lengre strekningar. 
 
Breiband er i dag ein like viktig del av infrastrukturen som veg og telefoni.  Breibandstilgong 
bidreg til geografisk utjamning og er avgjerande for at vi skal kunne ta heile landet i 
bruk.  Senterpartiet kallar dette den digitale allemannsretten.  Vi kan ikkje akseptere ein 
situasjon med store skilnader i tilbodet mellom fylka. Vårt mål er at alle husstander skal ha 
tilbod om høgfartsbreiband.  Stortinget fastsette følgjande målsetjing i 2016: «innen år 2020 
skal 90 pst. av husstandene ha tilbod om minst 100 Mbit/s». Senterpartiet meiner at dette 
skal auka til at 100 % skal ha minimum 30 Mbit/s. Marknaden aleine vil ikkje greie å innfri 
målet om at alle skal få del i den digitale allemannsretten.  Senterpartiet vil difor sikre ei 
kraftig opptrapping til breibandsutbygging og vil løyve ein breibandsmilliard i 
statsbudsjettet. 
 
Mobildekning er også del av grunnmuren for likeverdige tenester i heile landet, og ein 
føresetnad for god beredskap. Senterpartiet vil kartleggja og betre svak og manglande 
mobildekning, mellom anna ved ei tilskotsordning som sikrar utbygging der den ikkje er 
kommersiell lønnsam. 
 
Regjeringa har gjennomført store endringar i korleis me organiserer samferdsla vår. Nye 
Veier AS og Jernbanereforma er døme på dette. Senterpartiet har kjempa mot denne 
omorganiseringa, fordi den medfører meir byråkrati og dårlegare tilbod. 
Konkurranseutsetjinga av jernbana må stoppast, og tal på selskap innan jernbanedrifta må 
reduserast. Senterpartiet vil la Nye Veier AS fullføre planlagde investeringar og deretter 
evaluere den vidare organiseringa. 
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Drosjenæringa er ein avgjerande del av kollektivtilbodet, og mange stader det einaste 
reisealternative forutan personbilen. Delingsøkonomiutvalet og regjeringa har sett næringa 
under stort press, og føreslår å oppheve løyveordninga slik at aktørar som Uber lovleg kan 
sleppe til i denne marknaden. Senterpartiet meiner løyveordninga saman med køyreplikta 
sikrar tilbod nær folk over heile landet heile døgnet, like konkurransevilkår, tryggleik for 
brukarane og trygge arbeidsvilkår for sjåførane og må vidareførast. 
 
Senterpartiet vil utvide bymiljøavtalane og belønningsordninga for auka kollektivtrafikk til å 
omfatte fleire små og mellomstore byar.  Dette er heilt naudsynt om vi skal nå klimamåla og 
utvikle attraktive og gode bymiljø i heile landet. 
 
 
 

Krafttak for et anstendig norsk arbeidsliv 
 
Den norske, tillitsbaserte arbeidslivsmodellen er i rask forvitring. Svekkelse av 
arbeidsmiljøloven, fremvekst av bemanningsselskap og uregulert arbeidsinnvandring fra EØS 
har bidratt til økt press på lønns- og arbeidsvilkår og at faste stillinger erstattes med 
midlertidige og innleide arbeidsfolk i stadig flere bransjer, både i privat og offentlig sektor. Et 
svekket arbeidsliv er negativt for hele samfunnet gjennom økte lønnsforskjeller og lavere 
sysselsetting og produktivitetsvekst.  
 
EU-utvidelsene siden 2004 medførte et tilbudssjokk i deler av det norske arbeidsmarkedet 
som har gjort at lønns- og prisdannelsen og arbeidsmarkedets virkemåte er endret og det er 
lagt til rette for utstrakt sosial dumping. 
 
En annen konsekvens er at statusen til yrkesfag i norsk skole svekkes, med tilhørende svekka 
rekruttering til tradisjonelle yrkesfag. Den norske modellen med et sterkt trepartssamarbeid 
og kollektive avtaler, utfordres av utenlandske aktører med tradisjon for å konkurrere på 
svakere arbeidsmiljø, lønn og sikkerhet.  
 
Det haster med en økt innsats for et anstendig arbeidsliv i Norge. Dette fordrer endringer i 
arbeidsmiljøloven, blant annet slik at ansettelseskontrakter tilsvarende «fast ansettelse uten 
lønn mellom oppdrag» blir ulovlig, samt at arbeidsmiljølovens § 14 – 12 andre ledd 
oppheves, slik at bemanningsforetak bare kan brukes ved arbeid av midlertidig karakter. 
Kraftfulle tiltak må iverksettes for å motarbeide arbeidslivskriminalitet inklusive sosial 
dumping. Senterpartiet mener full sysselsetting og små inntektsforskjeller må være det 
overordnede målet i arbeidslivspolitikken. 
 
Før EØS-avtalen ble innført ble det hevdet at den ikke kom til å påvirke norske 
arbeidsrettslige spørsmål. Fasiten har vi fått blant annet gjennom Høyesterettsdommen i 
havnearbeidersaken og ESAs krav mot Norge i verftsaken. En forutsetning for et anstendig 
norsk arbeidsliv er å sikre at norsk arbeidslivslovgivning, norske tariffavtaler og ILO-
konvensjoner implementert av Norge får forrang foran EU-lov. Senterpartiets krav om å 
erstatte EØS-avtalen med en handelsavtale viser seg å være nødvendig for å sikre dette. 
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Når Storbritannia melder seg ut av EU kan det medføre en økning i arbeidsinnvandringen fra 
EØS-land til Norge. Derfor ønsker Senterpartiet å innføre en midlertidig overgangsordning 
for arbeidsinnvandrere som medfører krav til oppholdstillatelse, basert på foreliggende 
jobbtilbud og med krav til norske lønns- og arbeidsvilkår. I løpet av overgangsperioden må 
det; bl.a. i lys av de løsninger som Storbritannia har kommet frem til i sitt forhold til EU, 
avklares nye permanente løsninger for Norge. 
 

 

Nært folk - en tillitsreform i Norge 
 
Senterpartiet har en politikk basert på tillit til folk uavhengig av hvor de bor. Vi tror at de 
som har skoen på, best vet hvor den trykker. Derfor vil vi finne politiske løsninger nært folk, 
uansett hvor i landet man velger å leve. Nærhet til beslutninger skaper trygghet, tillit og 
tilpassede løsninger. Fire år med omfattende sentralisering fra dagens Høyre/FrP-regjering 
har ført til økte avstandsulemper, fremmedgjøring og mer byråkrati. 
 
Regjeringens sentraliseringsreformer vil få store negative konsekvenser for 
samfunnsutviklingen.  Kommunereformen, regionreformen, politireformen, helsereformer, 
langtidsplanen for forsvaret, domstolsreformen og NAV-reformen er eksempler på politikk 
som både sentraliserer landet, gir dårligere løsninger og bygger ned det tillitsbaserte 
samfunnet som har tjent oss vel. 
 
Regjeringens reformer innebærer verken forbedringer eller forenklinger for den enkelte 
innbygger. Erfaringene viser at sentralisering fører til mer administrasjon og mer 
rapportering. Større enheter gir tyngre beslutningsstrukturer og mer ansvarspulverisering. 
Dermed blir det færre ressurser til faktisk tjenesteyting. Kostnadene går opp og kvaliteten 
ned.  Senterpartiet mener det trengs større oppmerksomhet rundt ledelse, kultur og 
holdninger i forvaltningen, ikke strukturreformer. 
 
Senterpartiet respekterer resultatet når folk i folkeavstemminger eller kommunestyrer og 
fylkesting har sagt nei til sammenslåing. Stortingets jobb må være å legge til rette for at 
lokalsamfunn skal kunne utvikle seg best mulig, og ikke å overprøve folkemeningen eller 
straffe resultater vi ikke liker. Derfor skal Senterpartiet sørge for å reversere alle vedtak om 
tvangssammenslåinger vedtatt i stortingsperioden 2013-17, dersom kommuner og/eller 
fylker selv ønsker det. 
 
Den såkalte «nærpolitireformen» skulle gi mer operativ aktivitet og tilstedeværelse av politi 
over hele landet. Reformen har i stedet medført en enorm vekst i Politidirektoratet, mens 
lensmannskontor, politistasjoner og politidistrikt blitt nedlagt. På samme måte opplever 
lokalsamfunn at lokale sjukehus og helsetilbud legges ned, mens byråkratiet i 
helseforetakene vokser. Avstandene øker og tryggheten reduseres. 
 
Nærhet til tjenester er viktig for å ivareta sårbare grupper i samfunnet. Digitale løsninger kan 
ikke erstatte mennesker i førstelinjetjenesten. NAV-reformen gjør det vanskeligere for folk 
som for eksempel sliter med språk, sykdom eller andre utfordringer å få riktig og rask hjelp i 
systemet. Integrering av flyktninger og asylsøkere blir bedre i oversiktlige samfunn. Derfor er 
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det viktig å legge til rette for at alle kommuner, også de minste, kan bidra til bosetting og 
mottakskapasitet. Den norske bosettingsmodellen baserer seg på lokalt eierskap til 
integrering gjennom at det fattes kommunale vedtak om å bosette flyktninger. Modellen har 
vist seg vellykket. 
 
Senterpartiet vil bruke de mulighetene som ny teknologi gir til å understøtte målet om 
desentraliserte tjenester nært folk. Digitalisering, innovasjon og fornying av offentlig sektor 
skal sikre en kostnadseffektiv tjenesteyting med høy kvalitet for framtida. 
 
Sentral forvaltning vokser i Norge. Dette henger tett sammen med økt detaljstyring, 
rapportering og resultatmåling. Samtidig svekkes førstelinjen og de som utøver tjenester 
overfor innbyggerne. Senterpartiet ønsker derfor en tillitsreform med myndighet og ansvar 
nær folk og som lytter til lærere, helsepersonell, politifolk, lokalpolitikere og andre som vet 
best hvordan oppgavene kan løses lokalt. Ved å legge om offentlig sektor i retning av mer 
tillitsbasert styring får vi bedre løsninger, vi desentraliserer oppgaver forenkler og slanker 
byråkratiet. Vi vil flytte ressurser fra administrasjon til tjenesteyting. Vi vil legge ned 
direktorater, ikke lensmannskontor, kommuner og sjukehus. 
 

 

Ein framtidsretta forsvars- og tryggingspolitikk 
 

Målsetjinga for forsvars- og tryggingspolitikken er å hevde norsk suverenitet og sikre 
nasjonale interesser.  Senterpartiet ynskjer eit nasjonalt forsvar bygd på verneplikt og som er 
til stades i heile landet.  Hovudoppgåva til Forsvaret er å trygge norsk territorium, inkludert 
havområda våre. 
 
I si trusselvurdering for 2017 slår PST fast at den sikkerheitspolitiske situasjonen i Europa og i 
nærliggjande område er meir usikker og uføreseieleg enn på lenge.  Beredskapen er ikkje 
god nok i Noreg.  Riksrevisjonen slår fast som særs alvorleg  at korkje politiet eller Forsvaret 
sikrar offentlege bygningar og installasjonar godt nok. 
 
I denne situasjonen er det særs urovekkjande at regjeringa byggjer ned Heimevernet og legg 
ned Sjøheimevernet i sin heilheit.  Medan Heimevernet  skal sikra 40 prosent fleire 
nøkkelobjekt, blir det som følgje av den nye langtidsplanen for Forsvaret 7000 færre HV-
soldatar.  Senterpartiet ser eit operativt og desentralisert heimevern med gode kapasitetar 
som ein avgjerande viktig del av totalforsvaret. Difor vil Senterpartiet auke Heimevernet sin 
struktur, auke årleg trening og investere i moderne våpen og personleg utrustning til alle HV-
soldatar. For å styrkje beredskapen i Noreg vil Senterpartiet  innføre seks månaders HV-
utdanning, om naudsynt ved hjelp av  «geografisk utskriving» for å  sikre eit landsdekkande 
Heimevern. 
 
Regjeringas langtidsplan for Forsvaret sikrar ikkje Hæren naudsynte kapasitetar som 
stridsvogner, artilleri og helikopter. Investeringane i Hæren må difor aukast i åra som kjem. 
Senterpartiet vil oppretthalda baser i høve til våre prioriteringar i Langtidsplanen for 
Forsvaret 2017-2021. Senterpartiet vil auke det årlege inntaket av vernepliktige og 
utgreie oppretting av ein ny mobiliseringsbasert brigade i Noreg.  
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Noreg har ei av verdas lengste kyststriper, og særs verdfulle naturressursar.  Senterpartiet vil 
vidareføre og styrke Sjøheimevernet og setja fartya på vatnet igjen. Senterpartiet vil og sikre 
drifta av korvettane i Sjøforsvaret. 
 
Åtak i det digitale rom er ei veksande utfordring.  Noreg må intensivere oppbygging og 
kapasitet til å førebygge cyberangrep mot norske interesser.  Dette må skje gjennom å 
arbeide på tvers av sektorar og i eit tett samarbeid mellom sivile og militære aktørar. 
 
Eit trygt Noreg føreset eit forsvar som kan handtere ei rekkje ulike trugsmål og kriser, alt frå 
handheving av suverenitet over naturressursar, press mot norsk grense, omfattande og 
koordinert terror, cyberangrep eller invasjon. Landet treng difor å ruste opp alle 
forsvarsgreinene for å forsvare både luftrommet, kyst og havområde og landterritoriet. Eit 
sterkt forsvar får me når desse sektorane evnar å samarbeide saumlaust under god leiing og 
me har nok menn og kvinner med vilje, evne og kunnskap til å forsvare landet. Senterpartiet 
vil auke løyvingane til Forsvaret til 2% av BNP innan 2024. 
  
Senterpartiet krev at veljarane får vite kva hær og heimevern dei ulike partia vil prioritere før 
stortingsvalet i september. Regjeringa si såkalla landmaktsutgreiing må offentleggjerast i god 
tid før valet. 
 

 

Grønn kløver, grønn vekst 
 
For å skape en økonomisk bærekraftig politikk, må en legge økologien til grunn for 
økonomisk utvikling. Norge trenger en økonomisk politikk som tar hensyn til naturens 
bærekraft og som bidrar til å begrense klimaendringene, gjennom å stimulere næringer som 
skaper slik utvikling. En grønn omlegging av næringslivet vil bli en betydelig styrke for 
Norge.  Norske bedrifter og kunnskapsmiljøer har et godt grunnlag for satsing på grønn 
industri og innovasjon. Vi ligger langt fremme på sentrale områder som skipsfart og maritim 
næring, aluminiums- og ferrolegeringsindustrien, skog- og treindustrien, marin sektor og 
næringsmiddelindustrien. Samtidig har vi store muligheter til å produsere mer fornybar 
energi og å utvikle transportsektoren. 
 
For at det norske næringslivet skal vendes i grønn retning, må vi ha et skatte- og 
avgiftssystem som legger til rette for det. Det er behov for et insentivsystem som gjør det 
lettere å satse på fornybare løsninger. I Norge har vi store naturressurser og store human- 
og kapitalressurser som, hvis de brukes riktig, kan være med å gjøre Norges verdens ledende 
på bærekraftige løsninger, og gi oss et konkurransedyktig næringsliv på verdensmarkedet. 
 
Utvikling av miljøteknologi er nødvendig for å opprettholde norske bedrifters 
konkurransekraft i årene som kommer. I mange deler av landet foregår det 
grensesprengende utvikling av ny teknologi, blant annet innenfor hydrogen. Senterpartiet 
mener det er viktig at slike grønne vekstideer over hele landet kan bli løftet fram.  Vi ønsker 
derfor en kraftfull satsing på miljøteknologi som skal investere i selskaper som tar en 
ledende og strategisk rolle i utvikling av nye løsninger og teknologier basert på grønt karbon. 
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Senterpartiet vil etablere et eget program, og tilføre nødvendig kapital, for innovasjon og 
vekstbedrifter etter modell av «Testbädd Sverige», hvor vårt naboland satser kraftig på 
innovasjonstiltak med særlig vekt på å styrke strategisk viktige innovasjonsmiljøer og 
samarbeidet mellom dem. 
 
Det offentlige har stor markedsmakt gjennom offentlige anskaffelser. Slike anskaffelser må 
brukes bevisst og aktivt for å fremme grønn vekst. Et positivt eksempel på dette er krav om 
nullutslippsferjer. Også når det gjelder offentlig bygningsmasse, både ny og eksisterende, er 
det viktig å stille miljøkrav gjennom offentlige anskaffelser.    
 
Transportsektoren må gjennomgå en betydelig omstilling for å nå våre klimamål. 
Senterpartiet ser det som viktig å få realisert et CO2 fond for næringstransport som kan 
bidra til omstilling av denne delen av transportsektoren. Norsk kraftbransje spiller en 
særdeles viktig rolle i klimapolitikken gjennom utbygging av fornybar energi. Utviklingen av 
vannkraft, vindkraft og havvind må bli viktige byggesteiner i et miljøvennlig kraftsystem også 
i årene framover. Det må sikres nasjonal eierskap til kraftressursene og mer av 
verdiskapningen må beholdes lokalt. Overføring av elektrisk kraft vil fortsatt være 
monopolvirksomhet. Små, mellomstore og større selskap drives med høy effektivitet og god 
beredskap. Senterpartiet vil oppheve kravet om funksjonelt skille for mindre energiselskap 
som driver nettvirksomhet. 
 
Bioøkonomi representerer både en utvikling av nye løsninger og en endring av markeder. 
Senterpartiet ønsker en tydelig satsing på bioøkonominæringene; landbruk, skog, fiske og 
oppdrett. Senterpartiet vil at det skal etableres en egen bioøkonomiordning hos Innovasjon 
Norge som kan drive fram nye løsninger og ideer på dette området. 
 
I Norge i dag er det en årlig tilvekst i skogen på om lag 25 millioner kubikkmeter. Av 
nettoøkningen i stående skog er det et bærekraftig grunnlag for å øke avvirkningen med 
minst 5 millioner kubikkmeter i året. Senterpartiet mener økt bruk av skogressursene er helt 
avgjørende i klimapolitikken. FNs klimapanel forutsetter i sin femte rapport at bruk av 
moderne bioenergi minst må femdobles for å nå klimamålene. Økt bruk av tre i bygg, økt 
bruk av avansert biodrivstoff og økt bruk av biomasse til erstatning for fossile varer vil være 
en klok og viktig del av bioøkonomien i årene framover. 
 
Senterpartiet vil spille på lag med naturen og sette den i arbeid for det grønne skiftet. Da 
trenger vi en politikk for offensivt og bærekraftig bruk. 
 

 

Norge trenger en regjering for hele landet 
 
Senterpartiet mener at Norge trenger en ny politisk kurs. Det betyr at dagens Høyre/FrP-
regjering må bli avløst etter stortingsvalget til høsten. Denne regjeringen har lagt opp til en 
omfattende sentralisering på de fleste samfunnsområder. Viktige tjenester for folk i 
hverdagen fjernes og folk føler seg oversett, overprøvd og overkjørt. 
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Senterpartiets landsmøte mener at en regjering med et sterkt Senterparti er avgjørende for 
en politikk som ser hele landet. 
 
Senterpartiet vil i neste stortingsperiode prioritere: 
• Å sikre beslutninger, tjenester og tilbud nært folk, uansett hvor i landet de bor. 
• Et samfunn med små sosiale og geografiske forskjeller 
• Å sikre norsk eierskap og norske naturressurser, og stoppe salg av Norge 
• Trygg og lokalprodusert norsk mat 
• Et sterkt nasjonalt og lokalt folkestyre 
 
Senterpartiets landsmøte mener at en Senterparti-/Arbeiderpartibasert regjering er den 
beste plattformen for en politikk som ser hele Norge. Senterpartiets landsmøte mener at 
Senterpartiets verdier må stå sterkt i en Senterparti/Arbeiderpartibasert regjering. 
 

 

Nei til salg av Norge 
 
Vi har bygd landet vårt med utgangspunkt i rike naturressurser. Disse ligger spredt i hele 
landet, både til lands og til vanns. Verdiskapingen fra disse ressursene har lagt grunnlaget for 
vår felles velferd.   
 
Forutseende politikere sikret lokalt og nasjonalt eierskap til vannkraft, jord, skog, fisk, 
mineraler, olje og gass gjennom egne konsesjonslover. Det la grunnlaget for en god 
samfunnsutvikling. Landet vårt ville vært svært annerledes hvis ikke verdiene fra fisk, 
havbruk, fossefall og olje- og gassforekomstene hadde kommet hele samfunnet til gode. 
Mange lands befolkninger er mindre heldig stilt, ved at store naturrikdommer bare kommer 
noen få, ofte utenlandske eiere, til gode.  
 
Globale selskapers kamp om markeder og ressurser presser fram krav om økt frihandel og 
avtaler der forretning skal gå foran nasjonal lovgivning. Norge har ressurser som verden 
trenger mer av, vi er et stabilt land med høyt utdannet befolkning og vi har avansert 
teknologi. Dette gjør Norge til et attraktivt marked for investeringer.  
 
Senterpartiet vil videreutvikle vårt nasjonale lovverk og ha en politikk som sikrer verdiene for 
framtidige generasjoner. Nøkkelbedrifter for landets infrastruktur må ikke avhendes til 
private interesser med avkastning og utbytte som hovedmål.  Utenlandsk kapital må ikke gis 
eierrettigheter til evigvarende norske naturressurser, eller avtaler som gjør at utenlandske 
interesser kan overprøve norsk lovgivning. Vi må bruke statlig kapital offensivt for å sikre 
viktig nasjonalt eierskap. 
 
Senterpartiet hegner om et nasjonalt og lokalt eierskap som skaper lokale ringvirkninger. 
Kommuner må få beholde en større del av verdiskapningen på lokale naturressurser. 
Kapitaliseringsrenta for beregning av kommunal eiendomsskatt på kraftinstallasjoner må 
fastsettes årlig i statsbudsjettet basert på faglige kriterier. Et levende folkestyre forvalter 
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felles ressurser til beste for et samfunn med små geografiske og sosiale forskjeller, og en 
selvstendig nasjonalstat sikrer eierskap til ressurser en struktur for verdiskaping. 

 

 

 

Mat å være stolte av 
 
Mat er mer enn å mette. Mat er en grunnleggende menneskerett, men det er også kultur, 
identitet, helse og fellesskap. Mat bidrar til verdiskaping, innovasjon og arbeidsplasser, og 
utgjør grunnleggende samfunnssikkerhet. 
 
Mat er vår viktigste ressurs. Måten den produseres på angår oss alle. Forbrukere ønsker ren, 
trygg og bærekraftig mat. Bonden, fiskeren og reindriftsutøveren som leverer maten, ønsker 
å produsere mat av god kvalitet. 
 
Norge et krevende land å produsere mat i. Vi har små og oppstykkede arealer, kaldt klima og 
lite matjord. Likevel har vi klart å opprettholde matproduksjon i hele landet med svært høye 
krav til helse og miljø. Vi har et landbruk med mindre antibiotikabruk enn de fleste andre 
land i verden, og mål om ytterligere reduksjon. Landbruket skaper mange arbeidsplasser i 
hele landet og ivaretar spennende lokale mattradisjoner. Disse verdiene er ingen selvfølge, 
og krever kontinuitet og målrettet politisk handling. 
 
Våre kyst- og havområder er viktig for å sikre mat og for å skape verdier.  Senterpartiet vil at 
fiskeri- og havbrukspolitikken skal utformes slik at den kan bidra til å sikre lønnsomme 
bedrifter – både på hav og land, og dessuten ivareta distriktspolitiske målsettinger om 
arbeidsplasser og bosetting i våre kystsamfunn. Videre trenger vi en reindriftspolitikk som 
sikrer gode rammevilkår for reindrifta. 
 
Fisken skal eies av det norske folk i fellesskap. Ingen kan gi bort folkets eiendom uten at det 
er lagt fram forslag om grunnlovsendring. Staten eier ikke fisken. Senterpartiet er garantist 
for at folket skal eie fisken også i framtida. 
 
Verden får stadig flere munner å mette, samtidig som arealer til matproduksjon forringes og 
forsvinner over hele verden. Ethvert land har rett og plikt til å sikre sin befolkning nok mat. 
Ukontrollert frihandel med mat undergraver muligheten til dette. Norge må derfor bidra 
med å produsere mest mulig mat til egen befolkning gjennom en produksjon tilpasset norske 
ressurser og klimatiske forhold. Norge må også ta til orde for et globalt jordvernmål. 
 
Norsk matproduksjon er framtidsrettet når den klarer å ta vare på de norske kvalitetene 
knyttet til variert bruksstruktur og høye krav til dyrevelferd og miljø. Land med større innslag 
av industrilandbruk har sett en eksplosjon i dyresykdommer med påfølgende 
antibiotikabruk, samt stadig flere bønder som er forgjeldet og ikke lenger eier sin egen gård. 
Det er en utvikling Senterpartiet ikke ønsker i Norge. For å styrke innsatsen mot 
antibiotikaresistens må bruken av antibiotika reduseres i helsesektoren, i matproduksjonen 
og i maten vi importerer. Produksjonsmåten i husdyrholdet hvor antibiotikabruk er mest 
omfattende, må endres. 
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Derfor må vi legge til rette for å produsere mat i hele Norge, og videreutvikle en fornuftig 
arbeidsdeling mellom landsdelene slik at alle landsdeler kan utnytte sine naturressurser 
både på inn- og utmark. Vi må ta vare på den matjorda vi har. Senterpartiet krever at 
jordvern vektlegges mye tyngre i alle planprosesser og at Staten setter mer ambisiøse mål 
for å unngå omdisponering av areal. Det må etableres en erstatningsordning for uunngåelig 
nedbygging av matjord. Utmarka og beiteressursene må kunne nyttes uten store tap til 
rovdyr. Vi må opprettholde dagens markedsordninger og sikre leveringsmuligheter, priser og 
salg gjennom sterke samvirkeorganisasjoner. Det må legges til rette for en økonomi slik at 
bønder i ulike produksjoner, størrelser og landsdeler kan investere i og vedlikeholde en trygg 
og moderne arbeidsplass. Da sikres rekruttering til bondeyrket og levende bygder for 
framtida. Landbrukspolitikken og reindriftspolitikken kan ikke løsrives fra distriktspolitikken. 
Distrikts- og strukturvirkemidlene må styrkes for å demme opp mot økt sentralisering av 
matproduksjon og redusert verdiskaping i distriktene. 
 
Norge har per i dag lav selvforsyning av landbruksprodukter, noe som setter beredskapen på 
prøve. Selvforsyningsgraden må øke med utgangspunkt i norske ressurser. Produksjon av 
trygg lokalprodusert mat og klimavennlig norsk mat, forutsetter at den ikke blir utkonkurrert 
av mat produsert under helt andre forhold i utlandet. Sikring av tollvernet for matvarer vi 
kan produsere i Norge er derfor avgjørende. Det er også behov for beredskapslagring av vår 
viktigste matvare: korn. 
 
Stadig flere oppdager at mat ikke er en selvfølge, men en knapp ressurs. Altfor ofte havner 
god mat i søpla. Senterpartiet vil derfor ha et nasjonalt mål om å halvere matkastingen.  Det 
er ti ganger mer klimaeffektivt å forebygge matsvinn fremfor å behandle det som avfall og 
produsere biogass. 
 
Senterpartiet er stolt av kvaliteten på norsk matproduksjon og hvordan den produseres. Det 
kreves politisk vilje for å opprettholde produksjonen i framtiden, og både forbrukere og 
matprodusenter har felles sak i en god matpolitikk. 
 

 

 

Uttalelser fra landsstyrets møte 23. oktober 2017 
 
 

Frivillig sektor er en stor dugnad – Høyre og Frp’s kutt må tilbakevises 
 
Når statsbudsjettet for 2018 skal behandles i Stortinget, ser Senterpartiet det som en 
hovedutfordring å snu kursen på dette feltet 
 
Frivillig sektor bygger og forandrer samfunnet gjennom sine fellesskap, aktiviteter, initiativer 
og samarbeidet med offentlig sektor og privat næringsliv. Frivillige organisasjoner og alle 
som engasjerer seg i frivillig sektor er med på å løse viktige oppgaver samtidig som de bygger 
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holdninger, verdier og kunnskap. De som engasjerer seg opplever ofte at frivillig arbeid gir 
helsegevinst. 
 
I sum styrker dette tilliten i samfunnet, det som ofte blir kalt «sosial kapital». Frivillig 
engasjement har altså stor egenverdi samtidig som det bidrar til at viktige 
fellesskapsoppgaver blir løst. 
I Norge er det over 100.000 lag og foreninger med 10 millioner medlemskap. Det vil si 
at gjennomsnittsnordmannen er medlem av mer enn to lag og foreninger. Over halvparten 
av alle voksne gjør frivillig innsats. 
 
Regner man med verdien av frivillig arbeid, var de ideelle og frivillige organisasjonenes 
bruttoprodukt beregnet til om lag 130 milliarder i 2015. Dette tilsvarte 4,1 prosent av BNP. 
Av dette sto ulønnet innsats for om lag 74 milliarder. 
 
Senterpartiet vil:  
– Gi frivillig sektor et løft og sikre at tilskuddene videreføres inkludert pris- og lønnsjustering. 
– Forbedre momskompensasjonsordningene for frivillige organisasjoner. 
– Redusere bruken av prosjektfinansiering i frivillig sektor og styrke de frie midlene. 
– At regjeringen kommer til Stortinget med en egen sak om statsstøtte til frivillige 
organisasjoner og frivillige tiltak. I denne saken må samfunnsnytten av frivillig innsats 
beskrives, og det må dessuten vurderes om den støtten som gis, virker etter hensikten. 
  
 

 

Tryggleik og beredskap for heile landet  

– Noreg treng ein totalberedskapskommisjon 

 
Samfunnsorganiseringa og trugselbiletet er i dag annleis enn det var for berre få år sidan. Eit 
viktig døme er den digitale tryggleiken: Om eit land vert råka digitalt, kan ein lamme det 
meste av infrastruktur. I dag har ikkje Noreg heilskapleg plan for korleis vi skal takle ei slik 
krise. I ei tid kor meir og meir av kommunikasjonen går føre seg digitalt, er det òg avgjerande 
at alle deler av landet har god tilgang til telenett og breiband. Slik er det ikkje i dag. 
 
Senterpartiet meiner difor at det er naudsynt at regjeringa no set ned ein 
totalberedskapskommisjon med mandat til å vurderer det heilskapelege risikobiletet Norge 
møter i åra framover og kome med forslag til korleis vi skal møte utfordringane. 
 
Løyvingane til forsvar ligg ikkje på eit nivå som harmonerer med Noregs forpliktingar som 
NATO-land.  Fleirtalet av dei politiske partia har vedteke at Noreg skal møte sine 
forpliktingar, men det er ikkje lagt nokon plan for korleis dette skal gjerast. Naudetatane er 
inne i store omorganiseringar og sivilforsvaret har en struktur tilpassa ein fylkesmodell. I dag 
er Fylkesmannen øvste beredskapsansvarleg i det enkelte fylket. Kommisjonen må sjå på 
korleis nye strukturar både innan forsvar, naudetetar og offentleg organisering elles 
påverkar det samla beredskapsarbeidet og korleis det er organisert. 
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Det er mykje som talar for at ein i den situasjonen vi no opplever, ikkje kan sjå snevert på 
forsvarsevne utan og å trekke inn alle dei andre tilhøva som høyrer med i risikobiletet. Eit 
lands forsvarsevne handlar om korleis vi tryggjer innbyggarane mot eit breitt spekter av 
trugsmål. Kommisjonen må difor sjå på korleis vi kan bruke samfunnets totale ressursar til å 
styrke beredskapen i Noreg. 
 
Noreg hadde ein forsvarskommisjon i 1990 i samband med slutten på Den kalde krigen. Før 
dette har store hendingar som unionsoppløysinga i 1905 og fyrste og andre verdskrig, samt 
Vietnamkrigen, vore bakteppet for forsvarskommisjonar. 
 

 

Det offentlige ansvaret for velferdstjenester må styrkes 

Senterpartiet vil styrke fellesskapsløsningene og ønsker ikke en utvikling der en stadig større 

andel av offentlige tjenester eies og drives av kommersielle konsern. Vi vil sikre nasjonalt 

eierskap og arbeide for at ansvar og drift av viktige offentlige tjenester fortsatt skal ligge til 

kommuner og fylkeskommuner. 

Stadig flere av samfunnets velferdstjenester er de siste årene blitt tatt over av kommersielle 
aktører. Dette gjelder barnehagedrift, eldreomsorg, barnevern, helsetjenester, asylmottak 
og avfallshåndtering. 
 
Forutsetningen for et sterkt velferdssamfunn er at befolkningen har tillit til forvaltningen av 
fellesskapets midler. 
 
Senterpartiet anerkjenner gründerens og småbedriftseierens bidrag til utvikling og utbygging 
av viktige deler av velferdstilbudet, men folks skattevilje svekkes dersom private eiere på en 
urimelig måte beriker seg på offentlige midler. Kommersielle private eiere må hindres i å ta 
ut verdier av skattefinansiert velferd gjennom sosial dumping, dårlige arbeidsvilkår for de 
ansatte eller mangelfulle tjenester. Dagens anbudssystem innebærer en fare for å belønne 
useriøse aktører som underpriser tjenestene for eksempel ved å ha dårlige arbeidsvilkår for 
ansatte eller mangelfulle tjenester. Byråkratiet som kreves for å håndtere anbudsrunder er 
omfattende. Kostnader knyttet til anbudsrunder må tas med i betraktning ved 
konkurranseutsetting av tjenester. 
 
Senterpartiet støtter opp under ideell sektor, og mener ikke-kommersielle og ideelle drivere 
av barnehager, eldreomsorg, barnevernstilbud o.l. er gode og viktige supplement til det 
offentlige tjenestetilbudet. For å ivareta disse bør dagens anbudssystem avvikles til fordel 
for langsiktige avtaler basert på kvalitet. Utvidet egenregi kan være en annen måte å sikre 
ideell sektor på. Senterpartiet vil arbeide for en vekst i ideell sektor innen omsorgs- og 
velferdsområdet på bekostning av en økende privat kommersiell sektor. 
 
Senterpartiet ønsker ikke en utvikling der en stadig større andel av barnehagesektoren eies 
av kommersielle konsern. Barnehager er et viktig tilbud til landets barnefamilier og 
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finansieres gjennom store offentlige overføringer. Barnehagene skal være en del av 
lokalsamfunnet og folk og folkevalgte skal kjenne barnehagens ledelse, styre og drift. 
Senterpartiet vil arbeide for et lovverk som sikrer at midler bevilget til barnehagedrift skal gå 
til dette. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STORTINGSGRUPPAS VIRKSOMHET 2017  

Senterpartiets stortingsgruppe konstaterer et godt utbytte av den innsatsen som ble lagt 

ned i 2017. I løpet av stortingsperioden 2013–2017 opparbeidet Senterpartiet seg en rolle 

som den klareste utfordreren til den blåblå regjeringen og stortingsflertallet – noe som 

resulterte i et valgresultat som man må tilbake til 1993 for å finne maken til. Stortingsgruppa 

ble nesten fordoblet – fra 10 til 19 representanter.  

 

Høstsesjonen har naturlig nok vært preget av «innkjøring» av den nye stortingsgruppa med 

mange ferske stortingsrepresentanter. Dette har fungert godt – og gruppeledelsen 

konstaterer ved utgangen av året at de nye fraksjonene fungerer godt og utviser stort 

politisk initiativ i en parlamentarisk situasjon med nye muligheter. På flere felter blir det nå 

utmeislet nye flertall som drar polititikken i en ønsket retning. 

 

Senterpartiets stortingsgruppe har hatt et svært høyt aktivitetsnivå i løpet av arbeidsåret, og 

behandlet 316 saker i gruppemøter, og 128 i gruppestyret.  

 

Senterpartiets hovedorganisasjon og stortingsgruppa har hatt et godt samarbeid, og i 

fellesskap bidratt til å konkretisere og videreutvikle partiets politikk og synliggjøre denne 

gjennom utadrettet profilering.  
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Det har blitt gjennomført gruppeseminar på Scandic Oslo Airport 8. januar 2017 (i 

forbindelse med valgkampsamling for kandidater). Det ble også holdt en samling for 

avtroppende og påtroppende stortingsrepresentanter 14. september.  

 

Fraksjonene i stortingsgruppa har også i 2017 gjennomført kortere seminarer med eksterne 

deltakere om aktuelle tema. Disse har vist seg å være både populære og politisk nyttige.  

 

Senterpartiets stortingsrepresentanter har vært forslagsstillere/medforslagsstillere 50 

representantforslag i 2017. Videre har man stilt en rekke spørsmål til regjeringen, både 

gjennom muntlig spørretime, ordinær spørretime, i skriftlige spørsmål til skriftlig besvarelse. 

Det er også reist flere interpellasjoner.  

Senterpartiet presenterte sitt alternative budsjett for 2018 23. november 2017. 

Budsjettalternativet innebar en sterk satsing på levende lokalsamfunn i hele Norge og 

tjenester nær folk. «Senterpartiet ønsker større nærhet til beslutninger. Lokalt folkestyre, 

lokale løsninger og et lokalt forankret næringsliv skal bære også framtidas samfunn», lød 

innledningen.  

 

Senterpartiet på Stortinget har i 2017 framstått som den tydeligste opposisjonen til 

regjeringens sentraliseringspolitikk. Kampen mot kommune- og regionreform, sykehus- og 

politi-reform er saker det har vært arbeidet mye med i denne sammenhengen. Diskusjonene 

om en sterk velferdsstat og likt velferdstilbud i hele landet har vært en rød tråd i 

stortingsgruppas arbeid. Kampen for å sikre det norske forsvaret har også vært en viktig sak i 

2017, blant annet med stor kraft i diskusjonene knyttet til f.eks. Andøya/Evenes og 

Bardufoss. Arbeidet mot uklok EU-tilpasning har fortsatt med uforminsket kraft.  

 

Stortingsgruppas aktivitet har i 2017 blitt finansiert gjennom det statlige tilskuddet til 

partigruppene på Stortinget, i tillegg til gruppekontingent fra stortingsrepresentantene. 

 

Arbeidsmiljøet anses som godt. Stortingets administrasjon foretar jevnlig gjennomgang av 

branninstruks og -rutiner, og det har blitt gjennomført brannøvelser. Videre har det blitt 

gjennomført medarbeidersamtaler med alle ansatte i arbeidsåret.  

 

Senterpartiets stortingsgruppe har som mål å være en arbeidsplass der det er full likestilling 

mellom kvinner og menn. Stortingsgruppa består av 10 kvinner og 9 menn. I 2017 har det 

vært ansatt 12 kvinner og 13 menn (i tillegg kommer traineene som arbeidet i 

sommermånedene og valgkampen, en av hvert kjønn).  

Det er ikke rapportert tilfeller av skade oppstått på arbeidsplassen eller sykdom som følge av 

forhold på arbeidsplassen.  

Sykefraværet var 4,1 %, hvorav egen sykdom utgjorde 2,7 % og barn/perm. 1,4 %. I 

september 2017 lå gjennomsnittet for sykefravær blant norske bedrifter på 6,3 %. 
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STORTINGSGRUPPAS SAMMENSETNING 

Komiteplassering 

Stortingsgruppa har etter stortingsvalget 2017 hatt følgende komiteplassering: 

Arbeids og sosial: Per Olaf Lundteigen 

Energi og miljø: Ole André Myhrvold og Sandra Borch 

Familie og kultur: Åslaug Sem-Jacobsen 

Finans: Trygve S. Vedum og Sigbjørn Gjelsvik 

Helse og omsorg: Kjersti Toppe 

Justis: Jenny Klinge og Emilie Enger Mehl 

KUF: Marit Arnstad og Marit Strand 

Kommunal og forvaltning: Heidi Greni og Willfred Nordlund 

Kontroll og konstitusjon: Nils Bjørke 

Næring: Geir Pollestad og Geir Iversen 

Transport og kommunikasjon: Ivar Odnes og Siv Mossleth 

Utenriks og forsvar: Liv Signe Navarsete 

Presidentskapet 

Nils T. Bjørke har representert Senterpartiet i Stortingets presidentskap 
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Den utvidede utenriks- og forsvarskomite:  

Marit Arnstad og Liv Signe Navarsete 

Stortingets valgkomité:  

Marit Arnstad, Liv Signe Navarsete, Trygve S. Vedum og Sigbjørn Gjelsvik 

Vara: Siv Mossleth, Marit Strand, Emilie Enger Mehl og Geir Adelsten Iversen  

Styret i Senterpartiets stortingsgruppe:  

Parlamentarisk leder: Marit Arnstad 

Parlamentarisk nestleder: Kjersti Toppe 

1. styremedlem: Heidi Greni 

2. styremedlem: Trygve S. Vedum 

1. vara: Sigbjørn Gjelsvik 

2. vara: Willfred Nordlund 

 

Innpiskere 

Heidi Greni (innpisker), Geir Pollestad (varainnpisker) 

Utsendinger til Senterpartiets landsstyre:  

Per Olaf Lundteigen og Heidi Greni (faste),  

Nils T. Bjørke og Siv Mossleth (vara). 

 

Senterpartiets representasjon i diverse delegasjoner oppnevnt av Stortinget:  

Delegasjonen for arktisk parlamentarisk samarbeid: Willfred Nordlund (fast) 

Delegasjonen til det parlamentariske partnerskapet Asia-Europa: Åslaug Sem-Jacobsen 

(vara) 

Den interparlamentariske Union (IPU): Marit Arnstad (fast) 

Delegasjonen til EFTA og EØS: Sigbjørn Gjelsvik (fast), Per Olaf Lundteigen (vara) 

Delegasjonen for forbindelser med Europaparlamentet: Liv Signe Navarsete (fast) 

Europarådet parlamentarikerforsamling: Emilie Enger Mehl (fast) 

Konferanse om EUs utenriks-, sikkerhets- og forsvarspolitikk: Liv Signe Navarsete (fast) 

NATOs parlamentarikerforsamling: Liv Signe Navarsete (fast) 

Nordisk råd: Kjersti Toppe og Heidi Greni (faste), Ole André Myhrvold og Åslaug Sem-

Jacobsen (vara) 

OSSEs parlamentarikerforsamling: Siv Mossleth 
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Senterpartiets stortingssekretariat har i 2017 hatt følgende bemanning:  

 

Aanerud, Anne Marie, politisk rådgiver 

Aasen, Hans Petter fratrådte sin stilling som politisk rådgiver 31. mars 2017 etter permisjon 

Amundsen, Cathrine Strindin, politisk rådgiver 

Arntzen, Inger Karin, politisk rådgiver 

Balto, John Arne Hovstad, politisk rådgiver 

Bhatti, Aisha Naz, politisk rådgiver 

Gjelsvik, Sigbjørn, sekretariatsleder fram til 30. september 2017 

Gunnarstorp, Wenche Westberg, politisk rådgiver 

Heen, Aleksander Øren, politisk rådgiver, 60-100 % stilling.  

Hunderi, Bjørn Nesse, politisk rådgiver, foreldrepermisjon fra 1. januar til 15. mars.  

Indrefjord, Geir, politisk rådgiver, foreldrepermisjon f.o.m. 2. januar t.o.m. 27. april 2017.  

Krakk, Vanja Stenslie, politisk rådgiver, fungerende sekretariatsleder f.o.m. uke 41 og ut året.  

Langeland, Karl Kristian, medierådgiver 

Lier, Carsten, medierådgiver,  sluttet 31.12.2017 etter sykepermisjon 

Lunde, Maren, politisk rådgiver, sluttet 01.07.2017 etter permisjon 

Nordås, Inger Johanne, administrasjonsrådgiver 

Olsen, Knut Magnus, generalsekretær 

Rødby, Else Marie, politisk rådgiver 

Sandtrøen, Per Martin, politisk rådgiver 

Sundsbø, Dagfinn, 60% stilling, politisk rådgiver 

Sydtangen, Kari, administrasjonsrådgiver, 40% stilling 

Tveter, Tina Elise, administrasjonsrådgiver, har permisjon 

Vangen, Lars, medierådgiver 

Viken, Tonje Merete, politisk rådgiver 

Ørebech, Peter, politisk rådgiver fram til 01.04.2017 
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ÅRSMELDING FRA SENTERPARTIETS SAMEPOLITISKE RÅD 

I 2017 var det stor aktivitet med 10 møter i Sps samepolitiske råd som behandlet 40 saker. 

På et eget møte i januar ble det vedtatt forslag til endringer i Senterpartiets 

stortingsvalgprogram og på det samiske landsmøtet i Tromsø 18.-19. mars ble disse framlagt 

og også vedtatt resolusjoner om samepolitikk. Her ble det også forberedt avsluttende 

nominasjoner til enkelte valgkretsene til årets sametingsvalg. 

 

På det samepolitiske landsmøtet ble det gjort nyvalg på Senterpartiets samepolitiske råd 

med Jan Ole Klemet Hermansen som ny leder etter Helge Guttormsen. Som det 

samepolitiske valgkamputvalget ble Senterpartiets samepolitiske råd valgt, med et AU (leder, 

nestleder og sekretær) mellom rådsmøtene. Her ble også endelig valg av delegater fra rådet 

til Senterpartiets landsmøte gjort.  

 

I juni måned ble det avholdt et valgkampkurs i Alta med delegater fra de ulike valgkretsene 

om Senterpartiets samepolitiske program for den samiske valgkampen. 

Her ble det også jobbet med produksjon av en egen valgkampbrosjyre for hver av de 7 

valgkretsene hvor Senterpartiet stilte med valgliste til sametingsvalget. Foruten dette fikk 

Senterpartiet til en ny redigering av Senterpartiets samepolitiske profil på Senterpartiets 

egen hjemmeside. I tillegg drev kandidater for valgkretsene en egen valgkamp på egen face 

book side for Senterpartiets samepolitikk og de bidro med en mengde oppslag i aviser og på 

TV om Senterpartiet samepolitikk.  

 

I slutten av juli fikk kandidater i Senterpartiets samepolitiske valgkamp delta sammen med 

Senterpartiets leder på åpning av Senterpartiets stortingsvalgkamp den 18. juli i Alta, i 

Tromsø og i Mo i Rana, med stor presseomtale både i aviser og på TV. Her gjentok bla 

Senterpartiets leder løftet om at Senterpartiet ville nedsette et eget reindriftsfaglig utvalg. 

Den gode stemningen la grunnlaget for et sensasjonelt godt valgresultat for Senterpartiet til 

stortingsvalget i Nord-Norge. Til sametingsvalget 2017 stilte Senterpartiet valglister i alle 7 

valgkretsene. Det ble en markert framgang med hele 7 6% av stemmene totalt (+2,9%) og 

med gode valgresultater i fire av valgkretsene (1, 2, 3 og 4). De beste valgkampene fant sted i 

valgkrets 1 og 2, med stor framgang og hvor Sp fikk inn to representanter på Sametinget (av 

37 representanter): Hans Ole Eira fra valgkrets 2 (Kautokeino, Karasjok og Porsanger) og 

Cecilie Hansen (gruppeleder) fra valgkrets 1 (Varanger, Tana og kystkommuner).  Med gode 

relasjoner til NSR og gjennom forhandlinger må det sies at Senterpartiet fikk en svært god 

uttelling for sine to representanter: to komiteledere i tillegg til at Senterpartiet også fikk en 

av sekretærene for Sametingsrådet. 

   

Rådet finner det nå er meget viktig at Senterpartiet som et av de større partier markerer seg 

i samepolitikk på Stortinget, bla. med å forslå økte økonomiske rammebetingelser for 

Sametingets virksomhet. Det er også viktig at Senterpartiet sentralt, sammen med 

Senterpartiet samepolitiske råd og Senterpartiets gruppe på Sametinget, meisler ut en god 

løsning for en stillingsdel til en egen sekretær til saksforberedelser av Senterpartiets politikk 

på Sametinget, på lik linje med at Senterpartiet har en sekretær til hvert fylkeslag og en 
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sekretær til hver av stortingsrepresentantene. Det er også viktig at saker om samepolitikk 

blir samkjørt mellom Senterpartiets stortingsgruppe og Senterpartiets samepolitiske gruppe 

på Sametinget, noe sentralstyrets vedtak om et eget reindriftsutvalg er en god start på.  

 

 

For Sps samepolitiske råd 

leder Jan Ole Klemet Hermansen (Kautokeino)       nestleder Nancy Porsanger Anti (Tana) 

 

studieleder Arnhild Lindholm (Balsfjord)      sekretær Helge Guttormsen (Skjervøy) 

 

Lars Toven (Nord-Trøndelag)     Gøril Severinsen (Kvænangen) 

 

Kurt Wikan (Pasvik, Sør-Varanger) 
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SENTERKVINNENE - ÅRSMELDING 2017 
 

ORGANISASJON 

Senterkvinnene sin organisasjon består av sentralstyret og fylkeslag. Senterkvinnene har 10 

aktive fylkeslag. Medlemane i sentralstyret har hatt ansvar for følge opp kvar sine fylkeslag. 

 

Generalsekretær Eline Stokstad Oserud var i permisjon frå 4. september 2016 til 15. august 

2017. Martha Tærud var engasjert i vikariat i denne perioden.  

 

Sentralstyret vald på landsmøtet 2016 (*): 

Leiar: Beate Marie Dahl Eide, Telemark 

Nestleiar: Åse Lilleåsen, Hedmark 

Styremedlem: Mette Vårdal, Oppland 

Styremedlem: Anne Berger, Buskerud 

Styremedlem: Britt Linda Domben Mulelid, Sogn og Fjordane 

Styremedlem: Liv-Norun Langeland Runde, Møre og Romsdal 

Styremedlem: Anne Mari Samskott, Akershus 

 

1.vara: Lise Hammerud, Oppland 

2.vara: Ingun Omholt, Buskerud 

3.vara: Ida Kristine Teien, Hedmark 

4.vara: Signhild Stave Samuelsen, Rogaland 

5.vara: Sonya Ayara, Akershus 

SPs representant: Bengt Fasteraune 

 

* Sentralstyremedlem Anne Berger fekk permisjon frå hausten 2016. 1. vara Lise Hammerud 

rykka då opp som fast medlem av sentralstyret. 

 
ØKONOMI 

Tilskotet frå Senterpartiet var 375 000 i 2017. 

 

Dei største økonomiske utgiftene til Senterkvinnene i 2017 er løn til generalsekretær, reiseutgifter til 

sentralstyremøte og landsstyremøte samt Grøn inspirasjon. Grøn inspirasjon blir finansiert gjennom 

deltakaravgift.  

 

POLITIKK 

Senterkvinnene har hatt politiske diskusjonar på alle sentralstyremøte. I samband med Senterpartiets 

alternative statsbudsjett sende Senterkvinne inn mange innspill til budsjettet. Senterkvinnene sende 

også inn ein resolusjon som handla om velferdsprofitørar til Senterpartiets landsmøte 2017. Denne 

blei oversendt til Senterpartiets landsstyremøte i oktober 2017.  

 

Medlemane av sentralstyret har hatt ansvar for kvar sine politiske felt, med tilhøyrande 

stortingskomitear og kontaktperson i stortingsgruppa.  

 

 



42 
 

 

AKTIVITET 

Grøn inspirasjon 2017 blei arrangert 25.-26.11.2017 på Stortinget med ca. 40 deltakarar. Nyvald 

Stortingsrepresentant Åslaug Sem-Jacobsen opna konferansen og var med oss begge dagane.  Tema 

for Grøn inspirasjon 2017 var fødselsomsorg, velferdstenester, integrering og inkludering, EØS-

innvandring og flyktningkrisa. Cathrine Strindin Amundsen, rådgjevar for Kjersti Toppe, heldt 

foredrag om korleis fødselsomsorga ser ut i landet vårt, kva krav som blir stilt og om disse krava blir 

oppfylt. Helene Bank frå For Velferdsstaten heldt ei innleiing om profitt i velferda.  Aisha Naz Bhatti, 

rådgjevar for Åslaug Sem-Jacobsen, heldt en innføring i Senterpartiets integrering- og 

inkluderingspolitikk. Sosan Asgari Mollestad fra Bygdekvinnelaget fortalde om deira 

inkluderingsprosjekt «KvinnerUT», og avslutta med ei gripande fortelling frå hennar eige liv. Sigbjørn 

Gjelsvik heldt innleiing om EØS-innvandring og norsk arbeidsliv. Til slutt heldt Pål Nesse frå 

Flyktninghjelpen et foredrag om flyktningkrisen.  

 

Senterkvinnene har hatt 8 sentralstyremøte i 2017, både fysiske og telefonmøter. Det har i tillegg 

vært heldt 2 landsstyremøte, eitt fysisk og eitt på telefon. Økonomisk status, politisk situasjon og 

arbeidsplan har vore faste saker på alle sentralstyremøte. 

 

I valkampen produserte sentralstyret i Senterkvinnene leserbrev og kommentarar som blei lagt ut og 

spreidd i sosiale medium i tillegg til å bli send til relevante redaksjonar.  

Senterkvinnene deltok elles i valkampane i lokal- og fylkeslaga.» 

 

REPRESENTASJON  

Senterkvinnene har vore representert i Senterpartiets sentralstyre ved Beate Marie Dahl Eide. 

 

Senterkvinnene har vore representert i Senterpartiets Studieforbunds sitt styre ved Mette Vårdal. 

 

Anne-Mari Samskott deltek på gruppemøtene i Senterpartiet si Stortingsgruppe på vegne av 

Senterkvinnene. 

 

Senterkvinnene har vore representert i Nei til EUs internasjonale utval.  
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Årsmelding – Senterungdommen 2017 

1. LANDSMØTE 

1. Landsmøtet 2017  

Senterungdommens 68. landsmøte ble avholdt på Quality hotel Klubben i Tønsberg 10. – 12. 

november 2017. Det var 186 delegater, 16 observatører og gjester, samt fire som arbeidet i 

sekretariatet tilstede.  

 

Landsmøtet valgte følgende sentralstyre for 2017 – 2018: 

Leder     Ada Johanna Arnstad   Nord-Trøndelag  

Politisk nestleder   Magnus Weggesrud   Buskerud 

Organisatorisk nestleder  Annette Lindahl Raakil   Østfold 

Internasjonal leder   Rikke Håkstad    Troms 

1. sentralstyremedlem  Torleik Svelle    Oppland 

2. sentralstyremedlem  Lise-Marie Sommerstad  Vestfold 

3. sentralstyremedlem  Viel Jaren Heitmann   Buskerud 

4. sentralstyremedlem  Bent-Joacim Bentzen   Sør-Trøndelag  

5. sentralstyremedlem  Nadine Al-Mustafa   Oslo 

1. varamedlem   Henning Røyneberg   Rogaland 

2. varamedlem   Kari Jordal    Oppland 

3. varamedlem   Lars Myhr Sandlund   Nord-Trøndelag 

4. varamedlem   Sara Skulstad     Nordland 

5. varamedlem    Mattis Minge    Østfold  

 

Landsmøtet vedtok følgende resolusjoner:  

- Stans tvangsreturene 
- Vår fremtid, vårt ansvar. 

- Styrk frivilligheten 

- En familiepolitikk for heile familien. 

- Staten skal ta regningen for kulturminner på landbrukseiendom 
- Digitale læringsresurssar på hovudmål. 

 

2. Landsstyret 

Landsstyret har hatt 5 møter i arbeidsåret. Tre helgemøter; januar, april og oktober, samt to 

dagsmøter; mars og november.  

Landsstyret vedtok i arbeidsperioden disse resolusjonene:  

- Få slikkelappen inn i skolehelsetjenesten. 

- Senterungdommen krever nasjonalt seriøsitetskrav.  

- Norsk tømmer er veien til det grønne skiftet. 

- Nei til bruk av vald under folkeavstemminger. 
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- Gjeninnfør rimelighetskravet.  

- Trygge førere på norske veier.  

 

3. SENTRALSTYRET – AU – SEKRETARIATET 

3.1 Sentralstyret 

Sentralstyret har hatt 4 helgemøter, samt tett kontakt over e-post, telefon og sosiale media. 

Sentralstyret samles også på Senterungdommens øvrige arrangement. 

3.2 Arbeidsutvalget 

Arbeidsutvalget i Senterungdommen består av leder, politisk nestleder og organisatorisk 

nestleder. Generalsekretær har møteplikt, tale- og forslagsrett. Det er avholdt jevnlige møter 

i perioden. Arbeidsutvalget har avholdt helgemøte og hatt mye kontakt mellom møter.  

3.3 Sekretariatet 

Generalsekretær til 26.06.17      Sara Hamre Sekkingstad 

Valgkampmedarbeider 26.06.17 – 11.09.17    Sara Hamre Sekkingstad 

Organisasjonssekretær til 26.06.17    Karen Følgesvold 

Generalsekretær fra 26.06.17     Karen Følgesvold 

Organisasjonssekretær fra 26.06.17    Peder Ingvaldsen 

 

4. POLITISK VIRKSOMHET 

4.1 Politisk arbeid i perioden 
Hovedfokuset for den politiske aktiviteten i arbeidsåret har vært sentrert rundt 
stortingsvalget og valgkampen. I tillegg har Senterungdommen jobbet systematisk og 
grundig for å få mest mulig gjennomslag i Senterpartiets stortingsvalgprogram for 2017-
2021. Senterungdommen fikk bla. gjennom nei til skolepenger for utenlandsstudenter, 
folkeavstemning om EØS-avtalen, forbedring av Hovedavtalen for jordbruket og nei til 
forbud mot heldekkende plagg i offentlig rom.   
  
Senterungdommen har hatt to politiske kampanjeuker dette arbeidsåret. Den første 
kampanjen ble avholdt i forbindelse med Vårslepp i mars og hadde hovedparolen «Trygghet 
og beredskap». Gjennom kampanjen satte Senterungdommen fokus på at folk, uansett hvor 
de bor, skal ha krav på den hjelpa de trenger den, når de trenger den. Dette innebærer å ha 
stedbundent nærpoliti, lokalsykehus med akuttfunksjoner over hele landet og et sterkt 
folkeforsvar, gjennom styrking av bla. Heimevernet.   
  
Den andre kampanjen ble avholdt i forbindelse med SuperSulUka og hadde «Nei til 
elitestyre, ja til folkestyre» som hovedparole. Gjennom leserinnlegg og poster på sosiale 
medier ble det satt fokus på nei til bruk av tvang ved kommune- og fylkessammenslåinger, å 
erstatte EØS- avtalen med en handelsavtale og nei til udemokratiske handelsavtaler, som 
TISA og TTIP.   
  
Ellers har Senterungdommen arbeidet med og frontet bla. disse sakene i media:   
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• Reversering av kompetansekrav med tilbakevirkende kraft for lærere.  
• En ny jordbrukspolitikk for å øke matproduksjonen på norske ressurser.  
• Motstand mot svekkelse av Heimevernet, nedleggelse av Sjøheimevernet og 

nedleggelsen av basen på Andøya.  
• Regulert arbeidsinnvandring for å hindre sosial dumping og svekkelse av praktiske 

yrker.  
• En mer tillitsbasert fraværsgrense i vgs.   

 

Valgkamp 2017 

Senterungdommens 3 hovedsaker med undertema denne valgkampen var:  

Tema: Nærhet og folkestyre 
Hovedparole: Mer makt der du bor 

• Nei til tvang 

• Nei til EU, ut av EØS 

• Ja til rettferdig og demokratisk handel 
 
Tema: Små forskjeller 
Hovedparole: Et Norge med små forskjeller 

• Utjevne geografiske forskjeller  

• Norske lønns- og arbeidsvilkår for alle som arbeider i Norge 

• En praktisk klimapolitikk for by og land  
 
Tema: Trygghet og beredskap 
Hovedparole: Trygghet for deg og dine 

• Et sterkt folkeforsvar 

• Lokalsjukehus nær folk 

• Politi, ambulanse og brannvesen med kort vei til folk 
 
Senterungdommen fikk et resultat på 7% i skolevalget, frem fra 4,2% i 2013. 
 

4.2 Politisk samarbeid med andre organisasjoner 
Senterungdommen har i arbeidsåret hatt politisk samarbeid med en rekke ulike 
organisasjoner. Det har vært avholdt møter med representanter for blant annet 
Elevorganisasjonen, Norsk Studentorganisasjon, Natur og Ungdom, Changemaker, Ungdom 
mot EU, Nei til EU, Velferdstinget Oslo og Akershus, Norges Bygdeungdomslag, Norges 
Bondelag, Norsk Bonde og Småbrukarlags Ungdomsutvalg, Landsrådet for Norges barne- og 
ungdomsorganisasjoner, Zero, Fagforbundet Ungdom, Industri Energis ungdomsutvalg, 
Støttekomiteen for Vest-Sahara, Press – Redd Barna Ungdom, Nei til Atomvåpen, SOS 
Barnebyer, Norsk Folkehjelp Solidaritetsungdom, Den Norske Atlanterhavskomité, Sex og 
samfunn, Globaliseringskonferansen, Norges Idrettsforbund og Tankesmien Agenda med 
flere.  
  
Det har i arbeidsåret vært et godt samarbeid med de andre ungdomspartier i saker der 
tverrpolitisk samling har vært aktuelt.  
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4.3 Internasjonalt engasjement 
 
Nordiska Centerungdomen Förbund (NCF)  
 
Repskap i Helsingborg 
NCF med CUF (Centerpartiets Ungdomsförbund) som med arrangør, avholdt helgen 28. - 30. 
april Repskap i Helsingborg i Skåne. Senterungdommens delegasjon besto av Willfred 
Nordlund, Hans Johan Kopland og Syver Zachariassen. Senterungdommens representant 
Syver Zachariassen ble valgt som visepresident og Rikke Håkstad som personlig vara.  
 

Toppmøte på Reykjavik 

NCF med SUF (Samband Ungra Framsoknarmanna) som med arrangør, avholdt helgen 1. - 3. 

september Toppmøte i Reykjavik. Senterungdommens delegasjon besto av Karoline Marøy, 

Rikke Håkstad, Syver Zachariassen. Det ble vedtatt åtte resolusjoner på Toppmøtet. 

 

Senterungdommen har tatt en mer deltakende rolle i NCF. (Nordiska Centerungdommens 

Förbund). Senterungdommen representerer ytre venstre i NCF og vi har fått gjennomslag for 

at NCF skal reindyrke sin kjernemisjon. Senterungdommen har vært pådriver for at NCF nå 

har blitt utvidet til at vi nå har et observatørmedlem fra Færøyene for første gang i historien. 

 
Ungdommens Nordiske Råd (UNR) 
Ungdommens nordiske råd ble avholdt fra 27.-29 oktober i Helsinki. Rikke Håkstad deltok fra 

Senterungdommen.  

 

5. SAMARBEID I SENTERBEVEGELSEN 

5.1 Senterpartiet  

Samarbeidet med Senterpartiet har i arbeidsåret vært svært godt, og det er et samarbeid 

som i stor grad er preget av en god tone mellom Senterpartiet og Senterungdommen, i 

spørsmål der man er uenige klarer man å ha en konstruktiv dialog.  Senterungdommen 

opplever at Senterpartiet gir klart uttrykk for at de er interessert i innspill og samarbeid 

mellom organisasjonene.  

Senterungdommen var svært aktive i valgkampen og har hatt et godt samarbeid med 

Senterpartiet i forbindelse med valget. Mange Senterungdommer ble nominert høyt på 

Stortingsvalglistene og fikk sentrale roller i valgkampen. Fire av de nye 

Senterpartirepresentantene er under 30 år og medlem i Senterungdommen.   

Senterpartiets stortingsrepresentanter, arbeidsutvalg og ansatte er flittige bidragsytere til 

Senterungdommens arrangementer, både på landsmøtet, Vårslepp, sommerleir og 

toppskolering har flere av overnevnte representanter vært tilstede og bidratt med 

innledninger, hilsninger, spørsmål og dialog med deltakerne.   

De ansatte i Senterungdommen har stor nytte av å dele kontorfellesskap sammen med 

Senterpartiets hovedorganisasjon, og opplever å ha et godt samarbeid.  
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Leder i Senterungdommen, Ada Johanna Arnstad, har møtt somfast medlem i sentralstyret 

til Senterpartiet og i partiet sine gruppemøter på Stortinget.  

På landsstyremøtene til Senterpartiet har leder, nestledere og internasjonal leder møtt. 

Generalsekretær og organisasjonssekretær har deltatt som observatør på møtene.   

 

5.2 Senterpartiets studieforbund 

Senterungdommen samarbeider godt med Senterpartiets Studieforbund. Saker som å øke 
studieinntekter, øke representasjonen av ungdom inn i valgkomitéarbeidet i 
fylkene, innleder på et landsstyremøte og deltakelse på valgkampsamling er blant de sakene 
Senterungdommen og Senterpartiets studieforbund har samarbeidet om i løpet av året. 
 
5.3 Senterkvinnene 

Senterungdommen og Senterkvinnene har hatt et godt samarbeid om politisk gjennomslag i 
både gruppemøter, sentralstyret og på landsmøtet i Senterpartiet.  
 

 

6. MEDLEMSTALL 

Senterungdommen 01.01.2016 31.12.2016 31.12.2017 

    
Østfold 56 71 69 
Akershus 102 110 102 
Oslo 31 29 38 
Hedmark 149 130 129 
Oppland 175 183 154 
Buskerud  113 106 92 
Vestfold 43 42 38 
Telemark 106 112 89 
Aust-Agder 48 52 37 
Vest-Agder 62 61 44 

Rogaland 222 227 209 
Hordaland 110 122 115 
Sogn og Fjordane 164 157 156 
Møre og Romsdal 105 106 97 
Sør-Trøndelag 141 136 150 
Nord-Trøndelag 204 196 183 
Nordland 119 148 116 
Troms  73 51 46 
Finnmark 21 19 27 
Total 2044 2058 1891 

    
 

 



SENTERPARTIETS ARBEIDSMILJØUTVAL – ÅRSMELDING 2017 
  
Senterpartiets AMU har fire medlemmar – to frå dei tilsette og to frå leiinga.  Hovudverneombodet 
skal vere medlem av utvalet, vidare skal tilsetterepresentantar veljast på møte for alle tilsette.  
Leiinga peikar sjølv ut sine representantar i utvalet.  AMU konstituerer seg sjølv.  Leiar og nestleiar 
vert valde for 1 år og vervet går på omgang mellom partane. 

 
Arbeidsmiljøutvalet var i 2017 slik samansett: 

Knut M. Olsen – leiar  
Per Rune Vereide – nestleiar / hovudverneombod 
Oddvar Igland – sekretær 
Ragne Borge Lysaker – medlem 

Vereide og Lysaker representerer dei tilsette, Olsen og Igland representerer leiinga. 
 

Tilsetterepresentantane har personleg vara slik; Kristin Madsen for Per Rune Vereide og Rune 
Hjulstad for Ragne Borge Lysaker. 

 
AMU har i arbeidsåret hatt fem møter og handsama 16 protokollerte saker.   

 
Nokre saker og hendingar frå 2017: 
- Gjennomgang og oppfølging av vernerunden som vart gjennomført på slutten av 2016.  
- Innhenta informasjon bedriftshelseteneste frå to leverandørar. AMU tilrådde å teikne avtale om 

bedriftshelseteneste og sentralstyret slutta seg til dette i samband med handsaminga av budsjett 
for 2018 og økonomiplan for perioden 2019-2021.    

- Rullering av toårig handlingsplan for AMU.  Denne vert rullert årleg på siste ordinære AMU-møte 
i arbeidsåret. 

- Utvalet har drøfta partimessige konsekvensar som følgje av regionreforma. 
 
Det har i 2017 ikkje vore handsama saker som omhandlar enkelthendingar i verksemda.   
 
AMU kan ikkje sjå at det er spesielle forhold som tilseier at arbeidsmiljøet i Senterpartiet er dårleg.  Vi 
kan heller ikkje sjå at det ved utgangen av året er forhold i verksemda som er i strid med 
arbeidsmiljølov / forskrift, eller som krev handling frå AMU si side. 

 
Årsmelding 2017 slutt. 

 
 

Oslo 8. februar 2018. 
 
 

Knut M. Olsen     Per Rune Vereide 
leiar      nestleiar 

 
 

Oddvar Igland     Ragne Borge Lysaker  




