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OPPSUMMERING AV ARBEIDSÅRET  
Stortingsvalget 2021 ga en historisk høy oppslutning for Senterpartiet. 13,5% oppslutning 
er det nest beste valgresultatet for partiet i nyere tid og resulterte i at vi fikk 28 
stortingsrepresentanter, og representasjon fra alle fylker utenom Oslo. Dette dannet 
igjen grunnlaget for et regjeringsskifte der Senterpartiet gikk i regjering sammen med 
Arbeiderpartiet.   

Det var fortsatt sterke begrensninger av samfunnslivet når vi gikk inn i 2021. Faren for å 
bli smittet av korona var høy, men det var optimisme for en bedring da første 
koronavaksine i Norge ble satt rett før årsskiftet. Like fullt ville det ta mange måneder før 
større deler av befolkningen var vaksinert slik at restriksjoner kunne lettes på. 
Årsmøtene, både for lokallag og fylkeslag, måtte derfor gjennomføres elektronisk. 
Nedstengningen av samfunnet varte helt fram til sommeren, og selv om landsmøtet til 
partiet ble flyttet til starten av juni, måtte det også avholdes digitalt.  

Fysiske møter mellom folk er en viktig arena for politisk diskusjon og politikkutforming, 
og det var derfor usikkert hvordan nedstengningen av samfunnet ville påvirke det 
politiske bildet. Men målingene viste at til tross for hjemmekontor og lite sosialt 
samkvem, så vokste det fram et tydelig ønske fra folk om et regjeringsskifte. De fleste 
regjeringspartiene svekket seg på meningsmålingene og Senterpartiet hadde gjennom 
vinteren svært gode meningsmålinger. Folk ville ha en politikk med mindre 
sentralisering, med tjenester nært folk i hele Norge og et samfunn med mindre 
forskjeller. Vi framsto som et tydelig alternativ.  

Med bakgrunn i partiets betydelig framgang ved de de to siste valgene og fortsatt jevn 
fremgang på meningsålingene, vedtok sentralstyret, og senere landsstyret, et arbeid for 
videreutvikling av organisasjonen. Hensikten var å forberede seg på hvilke konsekvenser 
et godt valgresultat ville få. Det var viktig å ha tenkt igjennom hvordan og på hvilke 
områder vi ville utvikle partiet videre for fortsatt å være et av Norges største partier. 

Landsmøtet 2021 ble avholdt digitalt 4.- 5. juni. Hovedsendingen gikk fra Scandic 
Lillehammer Hotel der sentralstyret satt, mens delegatene satt samlet i hvert sitt 
fylke. Ved inngangen til landsmøtet var oppgangen på meningsmålingene godt 
befestet og partiet fikk fra 12- 16 % i ulike målinger. Landsmøtet vedtok et offensivt 
program og ble et startsignal til valgkamp for et optimistisk og samlet parti i 
medgang.  

Samfunnet åpnet mer opp gjennom sommeren som følge av høy vaksineringsgrad 
og mindre smittepress, og valgkampen kunne i stor grad gjennomføres som 
planlagt. Endelig kunne vi ut å møte folk igjen og det var stor reise- og 
standsaktivitet i hele landet. Partileder var innom alle fylker og hadde en 
valgkampturne langs kysten med hurtigruta. Pandemien hadde bidratt til utvikling av 
nye digitale kommunikasjonsplattformer som også kunne brukes i valgkampen, og 
hyppige Teams-møter med de fremste kandidatene i innspurten ble en effektiv og 
enkel kommunikasjonskanal. Det var stor entusiasme og engasjement i alle deler av 
organisasjonen og stor spenning fram mot valgdagen 13. september. 

Valgresultatet viste at det norske folk ville ha et regjeringsskifte, og et sterkt 
Senterparti. Vi fikk over 400 000 stemmer, og inn representanter fra alle valgkretser 
utenom Oslo. To representanter fra 10 valgkretser. Både Vestfold og de to 
valgkretsene i Agder fikk nå Senterpartirepresentasjon på Stortinget, noe de ikke 
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hadde hatt siden 1997. At både Akershus og Østfold fikk to stortingsrepresentanter 
hver er også historisk for partiet. Det viser at partiet er like aktuelt uansett hvor i 
landet du bor, og ble ved dette valget et bredt landsdekkende parti.  

Landsmøtet hadde vedtatt at en Senterparti-/Ap-basert regjering var den beste 
plattformen for en regjering som ser hele Norge. Sammen med Arbeiderpartiet fikk 
Senterpartiet 76 stortingsrepresentanter, og manglet med det 9 mandater for å danne 
en flertallsregjering alene. SV fikk 13 representanter. De tre partiene startet derfor 
samtaler for å se om det var grunnlag for å danne en flertallsregjering. Etter 5 dager brøt 
SV disse samtalene og valgte ikke å gå inn i regjeringsforhandlinger. Senterpartiet og 
Arbeiderpartiet valgte da å forhandle fram en regjeringsplattform for en 
mindretallsregjering. Resultatet av forhandlingene, Hurdalsplattformen, ble presentert 
av de to partilederne 13. oktober. En plattform som gjør at partiet kan levere svært mye 
god Senterpartipolitikk fra regjeringen de neste fire årene. Regjeringen ble utnevnt i 
statsråd dagen etter og Senterpartiet fikk 8 statsråder. Partiet hadde valgt store og tunge 
departementer og fikk finansminister, justis og beredskapsminister, kommunal og  
-distriktsminister, forsvarsminister, landbruks- og matminister, utviklingsminister og 
forsknings- og høyrere utdanningsminister. I tillegg fikk vi statssekretærer ved 
Statsministerens kontor, i Klima og miljødepartementet og Samferdselsdepartementet.  

Arbeidet i regjering startet umiddelbart med å endre den forrige regjeringens budsjett, 
men før den kom til Stortinget for behandling dukket det opp en virusvariant med navnet 
omikron. 80 dager etter at Norge gjenåpnet var regjeringen 13. desember tvunget til nok 
en gang å innføre inngripende koronatiltak på grunn av den svært smittsomme 
varianten. Ut over høsten hadde også strømprisene begynt å stige til uvant høye nivåer i 
Sør-Norge, og fra november til desember gjorde den et nytt hopp fra 132 øre/kwh til 221 
øre/kwh. Mange kompenserende tiltak ble vedtatt, men disse to sakene ble 
dominerende i den politiske debatten og overskygget mye av det gode arbeidet som 
ellers ble gjort i regjering. Mange gode prosesser som vi gikk til valg på er satt i gang, og 
blant annet vil mange få tilbake fylket sitt, og bøndene fikk umiddelbart innfridd sitt 
ønske om kompensasjon for økte kostnader.   

Inngangen til 2022 var likevel svært krevende politisk, og med Russlands angrep mot 
Ukraina 24. februar, med alle dens konsekvenser, vil dette også prege det politiske bildet 
i lang tid framover. I tillegg til flukt og lidelse vil den påvirke økonomi- og 
energisituasjonen på omtrent alle områder, fra forsvar til mat, olje og gass.  Så må vi 
samtidig huske at det er vi og ikke den forrige sentraliserende regjeringen som skal styre 
landet gjennom dette og de neste fire årene.   
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SENTRALSTYRET 
Ved årets begynnelse hadde sentralstyret følgende sammensetning: 

Leder: Trygve Slagsvold Vedum, Hedmark 

Første nestleder: Ola Borten Moe, Trøndelag 

Ander nestleder: Anne Beathe Kristiansen Tvinnereim, Akershus 

Styremedlemmer: 

• Gro-Anita Mykjåland, Aust-Agder 
• Sigrid Brattabø Handegard, Hordaland 
• Ivar B. Prestbakmo, Troms 
• Arnhild Skretting, Rogaland 
• Erling Laugsand, Møre og Romsdal 
• Kjersti Bjørnstad, Oppland 

Senterkvinnenes leder: Beate Marie Dahl Eide, Telemark 

Senterungdommens leder: Torleik Svelle, Oppland 

Studieforbundets leder: Marit Knutsdatter Strand, Oppland 

Parlamentarisk leder: Marit Arnstad, Trøndelag 

Varamedlemmer:  

1. Geir A. Iversen, Finnmark 
2. Bjørg Sandkjær, Oslo 
3. Erling Sande, Sogn og Fjordane 
4. Hege Nordheim-Viken, Trøndelag 
5. Kari Anne Sand, Buskerud 
6. Tron Kallum, Østfold 

Per Rune Vereide har møtt som Sekretærforeningens representant med 
observatørstatus. 

 

Sentralstyremøter 
Sentralstyret har hatt 15 møter, derav fem fysiske møter og resten over Teams. 
Sentralstyret har til sammen hatt 64 saker på kartet. Oversikt over sakene er vist på side 
28.  

Sentralstyret har løpende drøftet den aktuelle politiske situasjonen, nytt prinsipp- og 
handlingsprogram, stortingsvalgkampen, regjeringssamarbeid og organisasjonsutvikling 
i partiet. I løpet av arbeidsåret har sentralstyret også måttet håndtere den pågående 
koronapandemien når det gjelder partiets egne arrangement.  
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LANDSMØTET 2021 
Landsmøtet 2021 ble holdt 4.- 5. juni over Zoom med hovedsending fra Scandic 
Lillehammer Hotel. Pga. pandemien måtte landsmøtet avholdes digitalt. 

Sentralstyret med sekretariat var samlet på Scandic Lillehammer Hotel og delegatene 
fra hvert fylkeslag/fylkesdelslag satt samlet på hvert sitt hotell i sine fylker. GoPlenum 
ble brukt for saksdokumenter, opprop, votering og til å be om ordet i annet enn 
forhåndsinnmeldte debatter. 

Det møtte 313 delegater med stemmerett og fire delegater med tale- og forslagsrett.  

Ved inngangen til landsmøtet var oppgangen på meningsmålingene godt befestet og 
partiet fikk fra 12- 16 % oppslutning 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:  

• Hans Petter Aasen, Leder, Buskerud 
• Heidi Herum, Telemark 
• Reidar Kaabbel, Østfold 
• Olav Røssum, Oppland 
• Kirsten Helene Myrene, Aust-Agder 
• Vidar Nedrebø, Rogaland 
• Karoline Bjerkeset, Sogn og Fjordane 
• Marte Løvik, Sør- Trøndelag 
• Bengt Magne Luneng, Troms 
• Dorthea Elverum, Senterungdommen 

 

På landsmøtet ble det valgt et nytt sentralstyre med slik sammensetning: 

Leder: Trygve Slagsvold Vedum, Hedmark 

Første nestleder: Ola Borten Moe, Trøndelag 

Andre nestleder: Anne Beathe Kristiansen Tvinnereim, Akershus 

Styremedlemmer: 

• Gro-Anita Mykjåland, Agder 
• Erling Laugsand, Møre og Romsdal 
• Ivar B. Prestbakmo, Troms 
• Kjersti Bjørnstad, Oppland 
• Kari Anne Sand, Buskerud 
• Sigurd Reksnes, Sogn og Fjordane 

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

Senterungdommens leder: Torleik Svelle, Oppland (ikke landsmøtevalgt) 

Studieforbundets leder: Marit Knutsdatter Strand, Oppland (ikke landsmøtevalgt) 
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Parlamentarisk leder: Marit Arnstad (ikke landsmøtevalgt) 

Varamedlemmer: 

1. Bjørg Sandkjær, Oslo 
2. Geir A. Iversen, Finnmark 
3. Louise M. Kvitvang, Rogaland 
4. Kjerstin W. Funderud, Østfold 
5. Bent-Joacim Bentzen, Nordland 
6. Hege Nordheim-Viken, Trøndelag 

 

Foruten ordinære saker som valg og melding om virksomheten i 2019 og 2020, 
behandlet landsmøtet nytt prinsipp- og handlingsprogram for 2021-2025. En vedtok også 
følgende resolusjoner: «Stopp overstyring av det lokale sjølvstyret!», «Nasjonal 
beredskap – vår trygghet» og «En regjering for hele Norge». Noen mindre 
vedtektsendringer ble også behandlet.  

 

Følgende redaksjonskomité var i arbeid under landsmøtet: 

• Bengt Fasteraune, Leder, Oppland 
• Kathrine Kleveland, Vestfold 
• Erling Laugsand, Oslo 
• Sandra Borch, Troms 
• Per Olav Tyldum, Trøndelag 
• Emma Berge Ness, Senterungdommen 
• Åse B. Lilleåsen, Senterkvinnene.  

 

Resolusjonene er vedlagt årsmeldingen.  
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LANDSSTYRET 
 

Sentralstyrets medlemmer 

Fylkesledere: 

• Hilde Kraggerud, Østfold 
• John Erik Vika, Akershus  

➔ Brita Skallerud stilte under landsstyremøtet i oktober 
• Bjørg Sandkjær, Oslo  

➔ Vebjørn Varlid stilte under landsstyremøtet i oktober 
• Per Martin Sandtrøen, Hedmark 
• Kjersti Bjørnstad, Oppland  

➔ Olav Røssum stilte under landsstyremøtet i oktober 
• Kari Anne Sand, Buskerud  

➔ Sigrid S. Ilsøy stilte under landsstyremøtet i oktober 
• Kathrine Kleveland, Vestfold 
• Jon Rikard Kleven, Telemark 
• Margrethe Handeland, Agder 
• Oddbjørn Kylland, Agder 
• Vidar Nedrebø, Rogaland 
• Jostein Ljones, Hordaland 
• Sigurd Reksnes, Sogn og Fjordane  

➔ Marit Aakre Tennø stilte under landsstyremøtet i oktober 
• Tove Henøen, Møre og Romsdal 

➔ Leif Inge Grebstad stilte under landsstyremøtet i oktober 
• Per Olav Tyldum, Trøndelag 
• Ole Herman Sveian, Trøndelag 
• Trine Fagervik, Nordland  

➔ Sindre Stordal stilte under landsstyremøtet i oktober 
• Svein Leiros, Troms 
• Geir A. Iversen, Finnmark 

To representanter for stortingsgruppen: 

• På landsstyrets møte 26. mai – Heidi Greni 
• På landsstyrets møte 29. oktober – Per Olaf Lundteigen og Heidi Greni 

En representant for sametingsgruppen: 

• På landsstyrets møte 26. mai – Elisabeth Erke 
• På landsstyrets møte 29. oktober – Elisabeth Erke 

Tre representanter for Senterkvinnene: 

• På landsstyrets møte 26. mai – Åse B. Lilleåsen, Signhild S. Samuelsen og Britt D. 
Mulelid 

• På landsstyrets møte 29. oktober - Åse B. Lilleåsen, Signhild S. Samuelsen og Liv 
Norunn L. Runde 

Tre representanter for Senterungdommen: 
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• På landsstyrets møte 26. mai – Emma Berge Ness, Dorthea Elverum og Jesper 
Nohr 

• På landsstyrets møte 29. oktober - Emma Berge Ness, Dorthea Elverum og 
Erlend Kvittum Nytrøen 

En representant for Samepolitisk råd: 

• På landsstyrets møte 26. mai – Ingen 
• På landsstyrets møte 29. oktober – Jon Nikolaisen 

 

Generalsekretær, to representanter for Sekretærforeningen og en representant for de 
ansatte i stortingssekretariatet møter med tale- og forslagsrett i landsstyret. 

 

Landsstyrets møter 
Landsstyret hadde et digitalt og et fysisk møte hvor det ble behandlet til sammen 10 
saker.  

Landsstyrets første møte skulle egentlig bli avholdt 18. mars, men grunnet pandemien 
ble det utsatt til et digitalt møte 26. mai. Dette møtet var kun for landsstyrets 
medlemmer. Årsmelding og regnskap for 2020 ble behandlet under møtet, samt 
forretningsorden for landsmøtet 2021. 

Landsstyrets andre møte ble avholdt på Thon Hotel Oslo Airport 29. oktober til 30. 
oktober. Både landsstyremøtets delegater og observatører fikk invitasjon til dette møtet. 
Partilederen talte til landsstyret og parlamentarisk leder orienterte om stortingsgruppas 
arbeid, etterfulgt av politisk debatt. Landsstyret fastsatte også medlemskontingenten for 
2022 og behandlet en sak om organisasjonsutvikling i Senterpartiet.  

Den offisielle delen av møtet ble avsluttet fredag ettermiddag, med en påfølgende 
intern del som fortsatte fram til lunsj på lørdagen. Den ble innledet med at alle 
statsrådene fikk anledning til å si litt om hvordan de tenker å følge opp regjeringens 
politiske grunnlag – Hurdalsplattformen. Overskriften for resten av seminaret var 
«Hvordan bygger vi Senterpartilaget videre – for fortsatt vekst?». 
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ARBEIDSUTVALGET 
 

Arbeidsutvalget har i 2021 bestått av: 

Leder: Trygve Slagsvold Vedum 

Første nestleder: Ola Borten Moe 

Andre nestleder: Anne Beathe Kristiansen Tvinnereim 

I arbeidsutvalgets møter deltar også generalsekretær og assisterende generalsekretær.  

 

Arbeidsutvalgets møter 
Arbeidsutvalget har i løpet av 2021 hatt 82 saker til behandling fordelt på 18 møter. 
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TILDELING AV SENTERPARTIETS 
HEDERSMERKER  
Senterpartiets Hedersmerke med diplom er i 2021 tildelt følgende medlemmer: 

• Steinar Bach, Lierne, Trøndelag 
• Eva Holo Kostveit, Bærum, Akershus 
• Andreas Støa, Svelvik/ Drammen, Buskerud 
• Gerd Aashild Sauar, Drammen, Buskerud 
• Hans Gundesø, Drammen, Buskerud 
• Ove Haugland, Drangedal, Telemark 
• Åge Vrålstad, Drangedal, Telemark 
• Solfrid Borge, Ullensvang, Hordaland 
• Jorunn Skistad Holsen, Osterøy i Hordaland 
• Bjarne Bø, Gloppen, Sogn og Fjordane 
• Anne Kristine Jahr Røine, Lillestrøm, Akershus 
• Heidi Fylling, Saltdal, Nordland 

 

SAMARBEIDET MED SENTERKVINNENE OG 
SENTERUNGDOMMEN  
Samarbeidet med Senterkvinnene og Senterungdommen ivaretas gjennom 
styrerepresentasjon og gjennom arbeidsdeling som bidrar til at vi i den felles 
ressursutnyttelsen oppnår størst mulig effekt for partiet. Begge organisasjonene får 
dessuten støtte gjennom at partiet dekker data-, sentralbord-, lønns- og 
regnskapstjenester.  
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STORTINGSVALGET 2021  
Valkampen 
Med 13,5%, 28 representantar, og representasjon frå nesten alle fylker, gjorde 
Senterpartiet i 2021 eit av sine beste stortingsval i historia. Bak det gode resultatet ligg 
ein enorm innsats frå folkevalde, medlemmar og tilsette over heile landet.  

Slagorda «Nær folk» og «Vi trur på heile Noreg» fungerte godt i valkampen i 2017 og 
blei også vidareført for valkampen i 2021. Senterpartiet skulle framleis vere det naturlege 
valet for alle dei som ynskte tenester nær folk, mindre byråkrati, gode arbeidsvilkår og 
kortreist norsk mat.  

Det målretta arbeidet til partiet med å selje inn partileiaren til større «mjuke» medieflater 
gav gode resultat, og merksemda kring Trygve var veksande, difor var det heller ingen 
tvil i at Trygve skulle ha hovudrolla i valkampen og brukast aktivt til å promotere både 
politikken og også dei andre kandidatane. Ein merka også på trykket frå organisasjonen 
ute at det var stadig fleire som meinte Senterpartiet burde Trygve S. Vedum som 
statsministerkandidat, og på landsmøtet i juni vart det vedteke.  

Senterpartiet levde opp til slagorda sine og var sjølvsagt til stades i heile Noreg i 
valkampen. Det blei lagt opp til ein omfattande reiseaktivitet for å sikre at alle valdistrikt 
fekk besøk av partileiaren minst ein gong i løpet av valkampen.  

I tillegg til ein generell auke dei siste åra i talet på førehandsrøyster var det mykje som 
tyda på at korona-pandemien også ville føre til at fleire valde å røyste på andre dagar 
enn sjølve valdagen. Fylka vart difor oppmoda om å starte valkampen tidlegare enn 
normalt for å sikre at partiet hadde fått markert seg godt når det vart opna opp for 
førehandsrøysting. Den nasjonale valkampen vart offisielt starta på Nordkapp-platået 
den 26. juli med eigen live-stream og direkteintervju på Dagsrevyen. Derifrå gikk turen 
langs heile kysten med hurtigruta til Bergen. Sjølv om korona-situasjonen tidvis førte til 
at reiseplanane måtte endrast og revurderast blei det mange gode og lokale stopp. 
Partiet fekk profilert seg på mange gode saker og mediemerksemda under 
hurtigruteturneen var enorm.  

I dei andre delane av Noreg vart det nytta både fly, tog, ferje og bil og partileiaren var 
tilstades i heile landet, frå Nordkapp i nord til Lindesnes i sør, frå landets mest folkerike 
kommune (Oslo) til den minste (Utsira).  

Etter fleire veker med gode oppslag, meiningsmålingar og stemning opplevde partiet 
ein nedtur i midten av august. Sjølv om meiningsmålingane peika nedover stod både 
politikarane og organisasjonen saman og heldt fast på partiet sin strategi og bodskap. 
Sjølv om negative meiningsmålingar og oppslag kan vere utfordrande beheldt partiet 
humøret og stå på viljen.  

Dei siste vekene før valdatoen vart det mindre reising og sidan etterspurnaden frå media 
var så stort vart det prioritert meir tid i Oslo-området for å kunne ha fullt fokus inn mot 
dei store nasjonale debattflatene, og oppslag i riksmedia. Partiet merka aukande 
interesse og fekk større plass i dei store debattane. Samstundes heldt dei lokale 
kandidatane «trøkket» oppe kring om i fylka i heile landet. 
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Valresultatet 
Med ein oppslutnad på 13,5%, 402 961 røyster, og 28 representantar er stortingsvalet 
2021 eit historisk godt val for Senterpartiet, etter krigen berre slått av valet i 1993. Me 
nådde òg målet om å bli Noregs tredje største stortingsparti.  

 

Valresultat over tid syner ei stigande kurve sidan 2013, og om me samanliknar utviklinga i 
antal representantar over tid er me det partiet som har vakse mest sidan 2013 med 18 
nye representantar. Til samanlikning har Høgre mista 12 representantar, Frp 8 og Ap 7 i 
same periode. 

 

Etter valet er me representert frå alle valkrinsar utanom Oslo og i 
10 valkrinsar fekk me inn to representantar. I fleire valkrinsar har me 
fått inn representantar for første gong sidan 90- talet, som t.d. Agderfylka og 
Vestfold, noko som er særs viktig for partiet både lokalt og nasjonalt. Me har gått 
fram sidan førre stortingsval i alle valkrinsar utanom Sogn og Fjordane. Samstundes er 
Sogn og Fjordane einaste valkrins kor Senterpartiet er største parti. Største prosentvise 
framgang hadde Hedmark med ei auke på 5,9 prosentpoeng, med Østfold hakk i hæl 
med ei auke på 5,5 prosentpoeng. Akershus fekk både flest røyster totalt (32 584), og 
fleste nye røyster sidan 2017 (12 365). Prosentvis blei Nord-Trøndelag i år det største 
Senterparti-fylket med 28,8% av røystene i valkrinsen. 

Går me ned på kommunenivå er det Lesja som blei største Senterpartikommune med 
55,9% av røystene, medan Oslo fekk flest røyster (11 953). Av Noregs 356 kommunar 
hadde me framgang i 320 kommunar, og i 291 kommunar hadde me høgare oppslutnad 
enn 13,5%. 

Eit ofte oversett tal som kan vere av interesse for oss i Senterpartiet er skilnaden i 
oppslutnad mellom førehandsrøystene og valtingsrøystene. For dei fleste partia er det 
liten prosentvis skilnad mellom dei to, med unnatak for Senterpartiet og Frp og til dels 
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SV og MDG. For Senterpartiet er skilnad på 3,8 prosentpoeng med 11,8% av 
førehandsrøystene og 15,6% av valtingsrøystene. For Frp er tilsvarande tal 10,5% og 13%, 
og for MDG er tala 4,7% og 2,8%. 

For meir spesifikke tal på fylkes- og kommunenivå viser me til evalueringsrapportane 
fylkeslaga sjølv skriv. 

Valresultatet viser òg god kjønnsbalanse i den nye stortingsgruppa. 15 kvinner og 13 
menn blei valt inn for Senterpartiet. Pr. 1. februar 2022 er det no 14 kvinner og 14 menn i 
stortingsgruppa pga. regjeringsdeltakinga. Av dei 8 statsrådane me no har er 4 kvinner 
og 4 menn. 
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Evaluering 
På sentralstyremøtet i november 2021 blei det satt ned eit evalueringsutval for å 
evaluere valkampen. Utvalet fekk frist til 1. februar for å levere endeleg rapport. Utvalet 
bestod av: 

• stortingsrepresentant Kathrine Kleveland, utvalsleiar 
• fylkessekretær Maja Aas,  
• fylkesleiar og sametingsrepresentant Svein Leiros,  
• statssekretær Aleksander Øren Heen 
• stortingsrepresentant Kjerstin Wøyen Funderud. 

 
Utvalet fekk følgjande mandat frå sentralstyret: 
 

Evalueringsutvalget skal 
• Gjennomgå og oppsummere valgresultatet ved årets stortingsvalg. 
• Innhente gode erfaringer og konkrete eksempler fra årets valgkamp ute i 

organisasjonen, som kan gjentas i framtidige valgkamper.  
• Innhente vurderinger om partiets valgkamp på nasjonalt nivå.  

 
Torbjørn Bergwitz Lauen, kommunikasjonsrådgjevar i hovudorganisasjonen, fungerte 
som sekretær for utvalet. Utvalet hadde to møte i tillegg til ein del korrespondanse pr. e-
post. 

Utvalet henta inn evalueringsrapportar og/eller notat frå fylkeslaga, i tillegg til å sende 
ut ei eiga spørjeundersøking. Denne undersøkinga blei sendt til 342 utvalde i 
organisasjonen, og 151 av desse svarte.  

I den endelege rapporten som blei overlevert sentralstyret 1. februar gjekk utvalet 
gjennom valresultatet, spørjeundersøkinga, innhenta rapportar frå fylka, 
Senterungdomen og Senterkvinnene og ei sluttevaluering gjort av utvalet sjølv. Arbeidet 
med sosiale media fekk òg eit eige kapittel. 
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KOMMUNIKASJON 
I 2021 har kommunikasjonsarbeidet både internt i partiet og eksternt via media vært 
preget av at det var et valgår – og at det var et år preget av koronapandemien. Mye 
av kommunikasjonsarbeidet ble utført digitalt gjennom året, spesielt fram til og med 
juni og fra slutten av desember. Organisasjonen ble mer vant til å kommunisere med 
digitale verktøy, mest ved bruk av Teams og GoPlenum. Heldigvis kunne 
valgkampen fra august og fram til og med valgdagen gjennomføres tilnærmet som 
vanlig, med stands, møter etc., men med noen restriksjoner som vanskeliggjorde 
direktekontakten med velgerne.  

I takt med stor oppslutning for partiet, økte også interessen for partiets svar og 
løsninger fram mot valgdagen. Antall spørsmål via e-post, telefon og på sosiale 
media økte, med en stor topp fram til valgdagen. Det var økning i pågangen fra 
personer som lurer på om de skal bli medlemmer, fra personer som lurer på om de 
skal stemme på partiet og fra personer som har spørsmål om alt mulig – fra vårt 
verdisyn og til vårt syn på enkeltsaker. I valgkampen er det også svært mange 
henvendelser fra skoleelever, både ungdomsskole og videregående. Dels har en del 
elever som oppgave å presentere Sp som sitt parti overfor klassen, og dels har de 
spørsmål om partiet før skolevalgene. I enda sterkere grad enn før kommer de fleste 
spørsmål og meldinger til partiet fra enkeltpersoner nå via sosiale media, men 
spesielt i valgkampen økte også pågangen via både e-post og telefon.  

Det har også vært en økende toveis kontakt mellom media og partiet, spesielt rettet 
mot partileder og stortingsgruppen, men også våre politikere i fylker og kommuner. 
Reduserte muligheter for reising fra partiets sentrale politikere periodevis gjennom 
året grunnet korona har ført til at mer av kontakten med media rundt omkring i 
landet har blitt vanskeligere og mer utført via digital kontakt. Presset mot 
partiledelsen og spesielt partilederen økte sterkt fra landsmøtet og holdt seg høy til 
valgdagen. Etter regjeringsdannelsen har Senterpartiet fått mange flere profiler som 
media er interessert i både i regjeringsapparatet og på Stortinget. Dette medfører en 
klar økning i mediekontakt og oppslag for Senterpartiet og våre politikere. 

 

Fakta og tall om Sps kommunikasjonsarbeid 2021:  
• Medlemsbladet Sentrum som blir sendt pr post til alle medlemmer i partiet 

og Senterungdommen kom ut i to nr.:  
 

o Nr. 1 i slutten av august/starten av september som et valgnummer 
med hovedvekt på Senterpartiets hovedsaker til stortingsvalget - via 
intervju med yrkesutøvere som presenterte viktige valgsaker for 
Senterpartiet.  
 

o Nr. 2 i desember med hovedvekt på at «Vi klarte det!», med takk for 
innsatsen i valgkampen, midtsideplakat med alt om valgresultatet, sak 
om Hurdalsplattformen, presentasjon av Senterpartistyrte 
departementet med politisk ledelse, leveringsåret som er framfor oss i 
2022 samt en del julestoff med partifri. 
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• Nyhetsbrevet «Sp-nyheter/nyhende» kom ut i 10 nummer. Det sendes ut 
hver måned utenom sommeren til alle partiets og Senterungdommens 
medlemmer med mailadresse i medlemsregisteret. Innholdet har hovedvekt 
på aktuelle politiske og organisatoriske saker fra hele Senterbevegelsen, 
videohilsener fra sentrale politikere, kviss, ytringsinnlegg fra 
Senterpartistemmer samt skjema for at medlemmer enklere kan gi innspill til 
partiet sentralt. 
 

• Sp-veven (www.sp.no med alle sidene til partiet, Senterungdommen, 
Senterkvinnene, Senterpartiets Studieforbund, Samepolitisk råd, samt alle 
fylkeslagas og lokallagas sider) ble jevnlig oppdatert gjennom hele året. 
Besøkene på sidene økte gjennom våren og sommeren, med en stor topp de 
siste ukene fram mot valgdagen 13. september. 
 

• Materiell - Flisa Trykkeri i samarbeid med Idé House of Brands i Drøbak blei i 
2020 valgt som nye hovedleverandører av profilmateriell og trykksaker, og 
dette samarbeidet har i 2021 i all hovedsak fungert godt. Nytt i denne 
valgkampen var at store deler av nettbutikken blei gjort tilgjengelig for 
allmennheten, og ikke bare for tillitsvalgte. Dette ga noen utfordringer med å 
anslå hvor mye av de enkelte varene som burde kjøpes inn til lager for 
videresalg, men har stort sett fungert godt fått gode tilbakemeldinger fra 
medlemmer. 
 

• På grunn av pandemien var det nok en del lokallag som bestilte mindre 
materiell enn de vanligvis ville gjort, noe som førte til at enkelte varer blei 
utsolgt allerede i juli/august når det viste seg at valgkampen kunne 
gjennomføres på tilnærma vanlig måte. De mest populære varene som 
skyggelue, t-skjorter og pappkopper fikk vi heldigvis produsert nye opplag av 
på kort varsel. I all hovedsak har det kommet positive tilbakemeldinger på 
kvaliteten og utforminga på årets materiell. 
 

• Brosjyrer - Fra sentralt hold blei det laga en oppdatert versjon av «den lille 
grønne» / «ti gode grunner» som mange bestilte. I tillegg blei det lag ned en 
god del arbeid i å lage ei «hovedbrosjyre» i samarbeid med dei fylka som 
ønskte det. Denne brosjyren bestod av en del nasjonalt stoff, en del regionalt 
stoff, og en mindre del til slutt for fylkeslaget som mest blei brukt til å vise 
fram listekandidatene.  
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Sosiale medier 
Facebook, som er partiets hovedfokus på sosiale medier, har i løpet av 2021 økt 
antall følgere fra med 3054. I 2021 har vi nådd 1 770 289 (organisk rekkevidde) unike 
personer på plattformen. Det er lagt ut 40 videoer. Totalt ble det lagt ut 168 innlegg.  

Instagram har økt antall følgere fra 7393 til 8621 i løpet av 2021. Det ble lagt ut 55 
innlegg. 

Twitter ble brukt i forbindelse med landsmøtet i juni 2021, men har ellers ikke vært i 
bruk. 

I valgkampen 2021 var det Facebook og Instagram som ble brukt av sosiale medier, 
med Facebook som hovedplattform. 

Facebook: På Facebook var det aktivitet omtrent hver dag i perioden 01.08-13.09 
(særlig de tre siste ukene). Det har blitt postet totalt 49 innlegg: 12 videoer, 9 
lenkeinnlegg, 26 bildeinnlegg og 2 delinger. Vi har fått 2 813 nye følgere i løpet av 
perioden. Innleggene har til sammen en organisk rekkevidde på 1 602 186. Flest 
antall reaksjoner på et innlegg er 3 248, kommentarer 299 og delinger 238.[1]  

Instagram: I perioden 01.08-15.09 ble det publisert 22 innlegg: 8 videoer og 14 bilder. 
Vi har fått totalt 950 nye følgere. Den samlede organiske rekkevidden er 125 006. 
Totalt med annonsene var rekkevidden på 346 534 (94,6 prosent fra annonser) og 
eksponeringen på 1 165 358. 

Annonser: I valgkampen har det blitt kjørt 17 kampanjer på Facebook og Instagram 
mellom 01.07-11.09, 9 videokampanjer og 8 bildekampanjer. Den samlede 
rekkevidden er på 1 344 807, og den samlede eksponeringen er på 14 235 796.  
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SENTERPARTIETS STUDIEFORBUND 

 

Senterpartiskolen er Senterpartiets læringsverktøy for utvikling av politikk, 
organisasjon og demokrati. 2021 har også vært et krevende år på grunn av Covid 19-
pandemien, men til tross for dette har studieaktiviteten vært god gjennom året. Den 
årlige fylkesstudieledersamlingen måtte flyttes flere ganger på grunn av 
smittevernrestriksjonene, men ble avholdt sammen med det årlige fagseminaret om 
utviklingsspørsmålet 27-28.november. 

Kursportalen, som er det nye registreringssystemet for studietimer, ble ferdigstilt og 
innført i mai 2021. Det ble laget informasjonsfilmer, veiledninger, webinar og annet 
materiell for å lette innføringen av det nye systemet. Kursportalen driftes av 
Voksenopplæringsforbundet, og Elise Fylling har deltatt i prosjektutviklingen på 
vegne av SpS.  

I 2021 er det produsert et helt nytt studieopplegg om bærekraftig utvikling, beregnet 
på folkevalgte og tillitsvalgte. Studieheftet Bærekraftig utvikling mot 2030? FNs 
handlingsplan for verden – vårt felles ansvar ble lansert av utviklingsminister Anne 
Beathe Tvinnereim under det årlige fagseminaret for utviklingsspørsmål 27. 
november.  

Nettsiden til Senterpartiskolen er oppdatert i løpet av 2021, og tilpasset 
Senterpartiets profilprogram. Det er dessuten gjort en revisjon av studieheftene, 
med oppdatering og utforming i tråd med Senterpartiets profil og design.  

Prosjektet Den digitale Senterpartiskolen, hvor målet er å utvikle og tilby e-
læringskurs, har blitt forsinket på grunn av pandemien. Det grønne hjulet 1 skulle 
vært ferdig til bruk for lokallagene etter årsmøtene i 2021, men lanseres først i 2022.  

I 2021 ble det godkjent 10 812 studietimer, og dette er det femte året på rad med 
registrering av mer enn 10 000 studietimer. Dette til tross for at også 2021 har vært 
et svært krevende år når det gjelder gjennomføring av kurs og studieringer.  
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Kurs og studieringer  

 

 

 

Av 10 812 studietimer er 3 611 registrert som digitale timer. 5 664 deltakere har vært 
med på studieaktivitet i 2021, fordelt på 600 kurs. SpS har utbetalt 1 082 400 kr i 
kurstilskudd til lokal- og fylkeslagene, og de mest brukte studieplanene i 2021 var:  

o Arbeid i kommunestyregruppa, med 5068 timer fordelt på 231 kurs. 

o Politisk arbeid i Senterpartiet, med 3185 timer fordelt på 177 kurs.  

o Klar for valgkamp, med 1888 timer fordelt på 125 kurs.  

 

Miljødagen 2021 
Temaet for årets miljødag var Restaurering av økosystemer. 2021 var også 
innledningen til FNs tiår for restaurering av økosystemer og natur. FN sier at det 
haster å gjenopprette skadde økosystemer, og forhindre at enda mer natur går tapt. 
Vi vet at økosystemene er basis for alt liv på jorda. Jo sunnere økosystemene våre 
er, desto sunnere er planeten med alt sitt liv: planter, dyr og mennesker. FNs tiår for 
restaurering av økosystemer tar sikte på å forhindre, stoppe og reversere 
nedbrytningen av naturen på alle kontinenter, og i alle hav. Dette arbeidet er viktig 
for å oppnå bærekraftsmålene, for å få slutt på fattigdom og sult, bekjempe 
klimaendringer og forhindre masseutryddelse. Det ble utarbeidet informasjon i 
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anledning Miljødagen, som ble sendt ut digitalt til fylker og lokallag over hele landet. 
Senterbevegelsen har markert Miljødagen i mer enn 30 år, og det ble også i 2021 
informert om Senterpartiet sitt solidaritetsarbeid gjennom samarbeidet med 
Utviklingsfondet om prosjektet i Nepal.  

 

Nepal-prosjektet 
Senterpartiet inngikk i 2019 en avtale med 
Utviklingsfondet om et samarbeid, hvor 
Senterbevegelsen samler inn penger til å 
støtte utviklingsarbeid i Nepal. Senterpartiets 
Studieforbund administrerer og koordinerer 
samarbeidet som et prosjekt, som går over 
en periode på tre år (2020-2022.) I 
samarbeidet ligger også ett prosjektbesøk i 
året, som det heller ikke i 2021 har vært mulig 
å gjennomføre pga. pandemien. Prosjektet 
skal bidra til Utviklingsfondets og de lokale 
partneres arbeid med klimatilpassede 
landsbyer, matsikkerhet og styrking av 
lokaldemokratiet i det sør-vestlige Nepal, slik 
dette er nedfelt i samarbeidsavtalen. Utviklingsfondet har arbeidet i Nepal siden 
1982, og prioriterer de fattigste områdene med blant annet klimatilpasning, 
matsikkerhet og kommuneplanlegging. Utviklingsfondets hovedfokus er 
fattigdomsreduksjon blant de fattigste og mest marginaliserte gruppene i landet. 
Gjennom prosjektet ble det samlet inn kr 158 356 i 2021, resterende beløp i avtalen 
ble dekket inn av Senterpartiet.  Det har også i 2021 vært vanskelig å gjennomføre 
prosjektarbeidet som planlagt på grunn av pandemien. 
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ØKONOMI  
Årsregnskapet for Senterpartiets Hovedorganisasjon for 2021 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 2021. 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.  

Resultatet for hovedorganisasjonen for 2021 er et underskudd på kr. 2.848.440, som 
er litt lavere enn budsjett. 

Hovedinntektskildene til Senterpartiet er statlig partistøtte og medlemskontingent. 
Statsstøtten økte etter stortingsvalget i 2017 og partiet har lagt opp til at de økte 
inntektene skal bidra til å styrke egenkapitalen i mellomvalgår. 

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. 23.710.293.  

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 2,77 % i 2021. Antall ansatte tilsvarer 42 hele 
årsverk. 

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 7 kvinner og 6 menn. Av ansatte på hovedkontoret er 5 kvinner og 
9 menn, mens av fylkesansatte er 13 kvinner og 12 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.  
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MØTER OG KONFERANSER 
Digitale møter 

- Partiledelsen har avholdt digitale møter med fylkesledere og ordførere i 
forbindelse med spesielt aktuelle politiske saker. 

 

- Hver mandag kl. 09.00 har alle ansatte på partikontoret og på 
fylkeskontorene møte for oppdatering og avklaringer med tanke på arbeidet 
kommende uke. 

 

- Under valgkampen hadde partikontoret, fylkeskontorene og 
stortingssekretariatet korte møter alle hverdager for oppdateringer, 
avklaringer og motivering med tanke på valgkamparbeidet for dagen/uken. 

 

Medarbeidersamling 
Tirsdag 9. november til torsdag 11. november ble det avholdt en ansattsamling på 
Støtvig Hotel. Her deltok alle ansatte på partikontoret i Oslo og på fylkeskontorene.  

På programmet sto blant annet organisasjonsutvikling, foredrag fra Synergi Helse og 
førstehjelpskurs fra Røde Kors. Men den viktigste delen ved samlingen var rett og 
slett å ha det sosialt sammen etter den lange tiden med isolasjon på hjemmekontor 
og i samfunnet ellers. 

 

  

UTVALGSARBEID/ ARBEIDSGRUPPER 
Ordførerforum 
Det nasjonale ordførerforumet har hatt møter ca. annenhver måned gjennom hele 
2021, til sammen ble det holdt fem møter hvorav et var fysisk. Ordførerforumet har 
jobbet med å sette viktige saker for våre lokale folkevalgte på dagsorden og gitt 
innspill til stortingsgruppa, og etter valget til regjeringen, i saker som angår 
kommune-Norge. Ordførerforumet deltok også i planleggingen av hvordan 
ordførerkorpset kunne bidra i valgkampen. 
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MEDLEMSUTVIKLING 
Man har dessverre ikke sett samme framgang med antall medlemmer i partiet i 2021 
som i 2020. Ved inngangen til 2022 har Senterpartiet 20 213 betalende medlemmer, 
en liten nedgang fra 1. januar 2021 da medlemstallet var 20 261. 

Naturlig avgang, «strømkrise» og koronapandemien er noen av grunnene til 
nedgangen. 

Senterungdommen hadde 1804 betalende medlemmer ved utgangen av 2021. Til 
sammen hadde Senterbevegelsen 22 017 betalende medlemmer pr. 31.12.2021. 

 

SEKRETARIATET 
Sekretariatet har i 2021 hatt denne sammensetningen: 

• Generalsekretær: Knut M. Olsen 
• Assisterende generalsekretær: Oddvar Igland 
• Økonomi- og IT- leder: Anders Eidsvaag Graven 
• Administrasjonssekretær: Vilde R. Abrahamsen 
• Administrasjonssekretær: Mari Uggerud 
• Informasjonsrådgiver: Ragnar Kvåle 
• Digital kommunikasjonsrådgiver: Tone Høiland Ween 
• Kommunikasjonsrådgiver: Torbjørn Bergwitz Lauen 
• Produksjonsleder og fotograf: Ragne Borge Lysaker 
• Lagbygger: Karl Kristian Langeland 
• Personal- og økonomirådgiver: Emilie Hammer 
• Lønnsmedarbeider: Bård Runnestø 
• Regnskapsfører for fylkeslag: Arne Limkjær 
• Organisasjonsrådgiver: Erlend Kvittum Nytrøen 
• Praktikant: Signe Bjotveit 
• Praktikant: Tina- Evelyn Buvarp 
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FYLKESKONTOR – fylkessekretærer og 
andre ansatte 
 

Østfold:  Anne Koht-Norbye 

Akershus: Maja Aas 

Oslo: Øyvind Lunde Christiansen og Morten Edvardsen (politisk rådgiver frem til 
oktober) 

Hedmark og Oppland: Alf Halvar Næsje (til 05.11.2021), Ole Mathias Rønaasen 
(vikariat fra 15.11.2021), Anne-Marthe Finsveen Sandberg (org. sekretær), Mona B. 
Nicolaysen (kontorsekretær) og Marthe Lang-Ree (politisk rådgiver). 

Buskerud: Brit-Tove Krekling og Magnus Weggesrud (gruppesekretær) 

Vestfold:  Lisbeth Glittum 

Telemark: Sveinung Leikvoll og Even Skårberg Aarnes (politisk rådgiver for Vestfold 
og Telemark) 

Agder: Gunnar-Ole Lyngroth 

Rogaland: Katrine Sægrov, Karl Anders Mæland Nilsen (org. sekretær) og Morten 
Helliesen (kommunikasjonsrådgiver). 

Hordaland: Torunn Flatjord 

Sogn og Fjordane: Per Rune Vereide, Gabriel Skjulhaug Yttri (org. sekretær fra 
01.03.2021) og Mari Andrea Ness (kontormedarbeider fra 01.11.2021) 

Møre og Romsdal: Isabelle Orvik 

Trøndelag: Rune Hjulstad, Siv Sætran (org. rådgiver til 22.11.2021), Guri Heggem 
(gruppesekretær), Bjørn Ludvig Bergsmo (org. rådgiver) og Nora Stein Baustad 
(kommunikasjonsrådgiver fra 01.11.2021) 

Nordland: Eivind Inge Storvoll (fylkessekretær til 31.08.2021), Julie Brattli Steinvik 
(fylkessekretær fra 01.11.2021) og Eirill DeLonge (politisk rådgiver). 

Troms: Ingunn Merete Hals 

Finnmark: Rita H. Roaldsen  

 

Det er felles fylkeskontor for Oppland og Hedmark. 
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REGJERINGSAPPARATET 
Sammensetning i ulike departementer: 

 

Finansdepartementet 
• Trygve Slagsvold Vedum – Statsråd 
• Lars Erik Bartnes – Statssekretær 
• Erlend Trygve Grimstad – Statssekretær 
• Erling Laugsand – Statssekretær 
• Lars Vangen – Statssekretær 
• Ada Johanna Arnstad – Politisk rådgiver 

Barne- og familiedepartementet 
• Kjersti Toppe – Statsråd 
• Trine Fagervik – Statssekretær 
• Øyvind Bosnes Engen – Politisk rådgiver 

Forsvarsdepartementet 
• Odd Roger Enoksen – Statsråd 
• Bent-Joacim Bentzen – Statssekretær 
• Marie Lamo – Politisk rådgiver 

Justis- og beredskapsdepartementet 
• Emilie Enger Mehl – Statsråd 
• Hans-Petter Aasen – Statssekretær 
• John-Erik Vika – Statssekretær 
• Erik Sandsmark Idsøe – Statssekretær 
• Trond Ivar Bækken – Politisk rådgiver 

Kommunal- og distriktsdepartementet 
• Bjørn Arild Gram – Statsråd 
• Nancy Charlotte Porsanger Anti – Statssekretær 
• Kjersti Bjørnstad – Statssekretær 
• Ole Gustav Narud – Statssekretær 
• Ingrid Nikoline Sand – Politisk rådgiver 

Kunnskapsdepartementet 
• Ola Borten Moe – Statsråd (Forskning- og høyere utdanningsminister) 
• Oddmund Løkensgard Hoel – Statssekretær 
• Signe Bjotveit – Politisk rådgiver 

Landbruk- og matdepartementet 
• Sandra Borch – Statsråd 
• Wenche Westberg – Statssekretær 
• Even Skårberg Aarnes – Politisk rådgiver (til 23.11.2021) 
• Siv Sætran – Politisk rådgiver (fra 23.11.2021) 
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Utenriksdepartementet 
• Anne Beathe Tvinnereim – Statsråd (Utviklingsminister) 
• Bjørg Sandkjær – Statssekretær 
• Kenneth Engvoll Løland – Politisk rådgiver 

Statsministerens kontor 
• Anne Marie Aanerud – Statssekretær 

Klima- og miljødepartementet 
• Aleksander Øren Heen – Statssekretær 
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SAKSOVERSIKT – SENTRALSTYRET 2021 
 

SAK  TITTEL                   DATO  

1/21           LANDSMØTE 2021 - TIDSPUNKT OG RAMMER  19.01 

 

2/21  PROTOKOLLER      29.01 

3/21  POLITISK DRØFTELSE  

4/21  STORTINGSVALGKAMPEN 2021  

5/21  LANDSMØTE 2021 - OPPNEVNINGER OG INNSTILLINGER  

6/21  ORIENTERINGSSAKER 

 

7/21  PROTOKOLL       08.03 

8/21  POLITISK DRØFTELSE   

9/21  SENTERPARTIETS SAMEPOLITISKE ARBEID   

10/21  REGJERINGENS KLIMAMELDING  

11/21  ORIENTERINGSSAKER 

 

12/21  PROTOKOLL       23.04 

13/21  POLITISK DRØFTELSE  

14/21  STORTINGSVALGKAMPEN 2021  

15/21  ÅRSMELDING 2020  

16/21  LANDSMØTE 2021  

17/21  VEDTEKTSENDRINGER   

18/21  ORIENTERINGSSAKER 

 

19/21  LANDSMØTE 2021      05.05 

 

20/21  PROTOKOLLER      18.05 

21/21  PRINSIPP- OG HANDLINGSPROGRAM 2021-2025  

22/21  LANDSMØTE 2021  

23/21  ÅRSREGNSKAP 2020  
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24/21  ORGANISASJONSUTVIKLING I SENTERPARTIET 

25/21  POLITISK DRØFTELSE 

 

26/21  PRINSIPP- OG HANDLINGSPROGRAM 2021-2025  02.06 

27/21  LANDSMØTE 2021 

 

28/21  PROTOKOLLER       20.06 

29/21  POLITISK DRØFTELSE  

30/21  ORGANISASJONSUTVIKLING I SENTERPARTIET  

31/21  STORTINGSVALGKAMPEN 2021  

32/21  PRINSIPP- OG HANDLINGSPROGRAM 2021-2025  

33/21  SENTRALSTYRETS ROLLE OG ARBEIDSFORM  

34/21  ORIENTERINGSSAKER 

 

35/21  PROTOKOLL        23.08  

36/21  STORTINGSVALGKAMPEN 2021  

37/21 FORANKRING OG GJENNOMFØRING AV 
REGJERINGSFORHANDLINGER  

38/21  REVIDERT MØTEPLAN - HØSTEN 2021  

39/21  LANDSSTYREMØTE I OKTOBER   

40/21  ORIENTERINGSSAKER 

 

41/21  PROTOKOLL        16.09 

42/21  STORTINGSVALGET 2021  

43/21 FORANKRING OG GJENNOMFØRING AV 
REGJERINGSFORHANDLINGER 

 

44/21 SONDERINGER OM REGJERINGSSAMARBEID   29.09 

 

45/21 DANNELSE AV NY REGJERING     12.10 

46/21 ULIKHETER I ETISKE RTNINGSLINJER OG PARTIETS VEDTEKTER 
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47/21  PROTOKOLLER       25.10 

48/21  ORGANISASJONSUTVIKLING I SENTERPARTIET  

49/21  LANDSSTYREMØTE 29.-30. OKTOBER  

50/21  MEDLEMSKONTINGENT 2022  

51/21  REGJERINGSAPPARATETS ROLLE I PARTIET  

52/21  ORIENTERINGSSAKER 

 

53/21  PROTOKOLL        15.11 

54/21  POLITISK DRØFTELSE  

55/21  EVALUERING AV STORTINGSVALGET 2021  

56/21  BUDSJETT 2022 OG ØKONOMIPLAN 2023-2025  

57/21  MØTEPLAN 2022   

58/21  ORIENTERINGSSAKER 

 

59/21  PROTOKOLL        16.12 

60/21  POLITISK DRØFTELSE  

61/21  OPPNEVNING AV VEDTEKTSUTVALG  

62/21  GENERALSEKRETÆR I SENTERPARTIET - FORLENGELSE AV ÅREMÅL 

63/21  ORIENTERINGSSAKER   

64/21  LOKALLAGSÅRSMØTER 2022 
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VEDLEGG: 
 

Uttalelser 
 

En regjering for hele Norge 
Resolusjon vedtatt på Senterpartiets landsmøte 4.-5. juni 2021 

Norge trenger en regjering som lytter og som vil utvikle hele Norge. Det er viktig for 
landet å sikre nasjonalt eierskap til naturressursene, lokal verdiskapning og en god 
lokal og nasjonal beredskap. Nasjonalstaten er den beste rammen for en 
velfungerende velferdsstat.  

Senterpartiet vil i regjering løfte grupper med lave og middels inntekter og bruke 
politikken til å prioritere områder som har ekstra utfordringer enten det er i by eller 
bygd. Vi må snu sentraliseringspolitikken som regjeringen og FrP har gjennomført i 
offentlig sektor de siste åtte årene. Tjenestene må bygges opp nært folk. En ny 
regjering må vise lokalsamfunn og innbyggerne større tillit. Statlig detaljstyring må 
reduseres. 

Aktiv og langsiktig bruk av våre naturressurser og økt foredling i Norge er en 
forutsetning for økt verdiskapning, flere arbeidsplasser og levende lokalsamfunn 
over hele landet. Skal velferdssamfunnet fungere må det være en balanse mellom 
plikter og rettigheter. Vi må ha flere folk i arbeid og samtidig sikre et seriøst 
arbeidsliv. En ny regjering må ha som mål at den jevne nordmann får et lavere 
skatte- og avgiftstrykk. 

Senterpartiet vil videre prioritere: 

- Å sikre beslutninger, tjenester og tilbud nært folk, uansett hvor i Norge de 
bor. 

- Et samfunn med små sosiale og geografiske forskjeller. 
- Å sikre norsk eierskap til norske naturressurser. 
- Trygg, ren og lokalprodusert norsk mat og sikre reell lønnsomhet i norsk 

matproduksjon. 
- Et sterkt nasjonalt og lokalt folkestyre. En god nasjonal og lokal beredskap. 
- En omlegging til produksjon og foredling av fornybare naturressurser for 

derved å skape ny industri og grønne arbeidsplasser  

Senterpartiets landsmøte mener at en Senterparti-/Ap-basert regjering er den beste 
plattformen for en regjering som ser hele Norge.  

Partileder Trygve Slagsvold Vedum er Senterpartiets kandidat som statsminister i en 
regjering der Senterpartiet deltar. 
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Nasjonal beredskap - vår trygghet 
Resolusjon vedtatt på Senterpartiets landsmøte 4. juni 2021 

Statens fremste oppgave er å sørge for innbyggernes sikkerhet. For å innfri 
oppgaven kreves høy beredskap og gjennomføringskraft i alle ledd i møte med 
uforutsette kriser og katastrofer. Det inkluderer riktig organisering og god 
samhandling lokalt, nasjonalt og internasjonalt. 

Et sterkt nord er viktig i et utenrikspolitisk perspektiv. Folk-til-folk-samarbeid med 
Russland er verdifullt og skaper gode relasjoner og nettverk for internasjonalt 
arbeid. 

Til tross for Solberg-regjeringens valgkampløfte om å gjøre Norge bedre rustet for 
kriser, har pandemien på nytt understreket svikt i beredskapen og samhandlingen 
mellom beredskapsaktørene på sentrale områder. Åtte justis- og 
beredskapsministre på åtte år har verken skapt stabilitet eller resultater på 
beredskapsfeltet. 

Samfunnssikkerhetsmeldingen i fjor høst har store mangler. Den fanger ikke opp 
behovet for et styrket fokus på totalberedskapen. Beredskapen er blitt for 
oppstykket. Gjennom regjeringens konsekvente sentralisering og nedbygging av 
nasjonale beredskapsaktører som politi, ambulansetjeneste, sivilforsvaret og 
heimevernet, forvitrer innbyggernes trygghet bit for bit. Årlige økonomiske midler 
som fordeles via NVE til flomsikring må trappes betydelig opp og egenandelen 
reduseres de nærmeste årene. 

God beredskap må alltid være lokalt forankret. Ressursene som skal håndtere kriser 
må være fordelt over hele landet. Under Solberg-regjeringen er 
statlige beredskapstjenester dramatisk svekket og sentralisert. For eksempel har det 
lokalebrannvesenet blitt påført økt ansvar. Kommunene er i sin tur påført økte 
kostnader som følge av at det kommunale brannvesenet ofte er raskere på 
skadestedet enn både politiet og ambulansetjenesten.  

Denne våren ble koronakommisjonens rapport levert med en klar konklusjon om 
alvorlig svikt i forberedelsene da pandemien kom. Livsviktig medisinsk 
smittevernutstyr manglet, intensivkapasiteten på sykehusene var for lav, og det 
manglet nødvendig regelverk for å forhindre importsmitte. 

Dette, kombinert med at den lokale helsetjenesten stå overfor en fastlegekrise, 
mangel på jordmødre og annet nødvendig helsepersonell, og nedlegging av 
lokalsykehus, viser at akuttberedskapen i landet er for svak. Når det viser seg at de 
nye redningshelikoptrene, SAR Queen, ikke kan lande på alle landets akuttsykehus, 
utfordrer det akuttberedskapen ytterligere. Mens Forsvaret er tildelt ansvaret for 
redningshelikoptertjenesten i Sør-Norge, har regjeringen valgt å overlate dekningen 
av den nordlige halvparten av landet til private aktører ved å sette 
redningshelikoptertjenesten i Nord-Norge ut på anbud. Senterpartiet er sterkt uenig 
i denne forskjellsbehandlingen og vil ha en offentlig og forutsigbar 
redningshelikoptertjeneste for hele landet. 

Det er også grunn til bekymring for hvilke konsekvenser pandemien vil ha for 
befolkningens 
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psykiske helse, der vi allerede vet at flere unge sliter. Det må etableres flere 
lavterskel hjelpetilbud, med tverrfaglige team som møter ungdom på deres arena. 
Akuttfunksjonene for psykisk helsehjelp må styrkes og det må gjenopprettes flere 
sengeplasser i psykiatrien. 

Nedbyggingen av egen produksjon og behovet for internasjonale forsyninger har 
gjort oss sårbare. Da pandemien inntraff, var tilgang på nødvendig medisinsk utstyr 
tidskritisk. Senterpartiet vil derfor etablere norsk produksjon av medisiner og 
smittevernutstyr og gjenoppta produksjonen av vaksiner i et samarbeid mellom det 
offentlige og private. 

Nasjonal matproduksjon og jordvern er beredskap. Senterpartiet vil ha økt 
matproduksjon på norske ressurser. Beredskapslager for korn må gjeninnføres. 
Senterpartiet vil også utrede matvarelager til kriseberedskap. 

Nasjonalt eierskap til samfunnskritisk infrastruktur, strategisk viktige bedrifter og 
naturressurser er beredskap og må sikres. Regjeringens håndtering av Bergen 
Engines-saken, forslag om nedsalg i Kongsberggruppen, angrepet på 
konsesjonslovene som sikrer nasjonalt eierskap til norsk skog og jord, samt salg av 
store skogeiendommer i Namdalen, er eksempler på at regjeringens politikk gjør 
Norge sårbart gjennom utenlandske oppkjøp. 

En rekke kriser rammer kommune-Norge hvert år. Cyberangrep og 
naturkatastrofer er eksempler på dette. Klimaendringene vil også stille skjerpa krav 
til samfunnssikkerhetsarbeidet på lokalt og regionalt nivå.  

Kommunen er pålagt ved lov å ha rutiner for beredskap og skal ivareta 
befolkningens sikkerhet og trygghet. Kommunen skal jobbe systematisk og helhetlig 
med samfunnssikkerhetsarbeidet på tvers av sektorene i kommunen med sikte på å 
redusere risiko for tap av liv eller skade på helse, miljø og materielle verdier.  

Det er kommunen som kjenner sine innbyggere og geografi best og har de beste 
forutsetningene til å handle i en krisesituasjon. Derfor vil Senterpartiet gi kommuner 
og fylkeskommuner handlingsrom og økonomiske ressurser for å løse disse 
oppgavene. 

Det er over 20 år siden forrige gjennomgang av nasjonal beredskap - og på høy tid 
med en ny. De siste fem årene har regjeringen avvist minst 15 konkrete forslag fra 
Senterpartiet for å øke beredskapen og sikre nasjonal kontroll over samfunnskritiske 
funksjoner i Norge. 

Beredskap er ferskvare og handler om å være tilstrekkelig forberedt, både militært 
og sivilt, på alt fra klimakrise, naturkatastrofer, mat- og vannmangel til krig, terror og 
pandemi. Senterpartiet vil derfor nedsette en totalberedskapskommisjon nå! 
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Stopp overstyringa av det lokale sjølvstyret! 
Resolusjon vedteke på Senterpartiets landsmøte 4. juni 2021 

Senterpartiet vil styrkje det lokale sjølvstyret, og redusere dagens statlege 
overstyring. Det er eit klart mål for Senterpartiet at folk skal få størst mogleg ansvar, 
fridom og fleksibilitet til å ta viktige avgjersler for sine lokalmiljø. 

Solberg-regjeringa har med hard hand overstyrt vedtak i kommunestyre og 
fylkesting, og tvinga gjennom sentralisering på tvers av lokale ønskje. Senterpartiet 
er sterkt kritisk til den sentraliserande politikken som regjeringa fører, som 
politireforma, vedtak om sjukehusstruktur og ambulanseteneste, skattereform og 
NAV-reform. Fellesnemnaren for alle reformene er svekka tilgang til velferdstilbod 
og sentralisering av arbeidsplassar. 

Innan andre sektorar blir det lokale sjølvstyret òg overprøvd og overstyrt. Regjeringa 
har foreslått å skrote nærskuleprinsippet i vidaregåande skule ved å ta frå dei 
folkevalde i fylka mynde til å sjølv avgjere inntaksmodell gjennom eit nasjonalt 
pålegg om karakterbasert opptak. 

År etter år har vedtaka til rovviltnemndene blitt overprøvd av dagens regjering. 
Konsekvensen er at uttak av rovdyr ikkje speglar bestandsmålet, noko som fører til 
eit høgt konfliktnivå og manglande tillit til styresmaktene i rovdyrspørsmål. 

Mange kommunar ønskjer vern gjennom bruk og lokal forvaltning av naturområda 
sine, der verneverdiar som er opparbeida gjennom generasjonar blir tatt vare på 
gjennom berekraftig bruk. I staden presser regjeringa på for statleg vern via 
statsforvaltaren, framfor å lytte til lokale ønskje. 

Kommunane og fylkeskommunane er grunnmuren i folkestyret vårt, med ei sentral 
samfunnsutviklarrolle og ansvar for heilt grunnleggjande tenester i folks liv. 
Senterpartiet er motstandar av kommune- og regionreforma som regjeringa sette i 
gang i 2014, og som fører til sentralisering og svekka folkestyre. Senterpartiet meiner 
at eventuelle kommune- og fylkessamanslåingar skal vere frivillige og at 
oppslutnaden om dei skal vere avklart i lokale folkerøystingar. 

Tvangssamanslåinga av fylke og kommunar er konstruksjonar utan folkeleg 
demokratisk legitimitet. Fleire av samanslåingane blei gjort i strid med klare vedtak i 
fylkesting og kommunestyre om å halde fram på eigen kjøl. Heile 87 prosent av 
finnmarkingane sa nei til samanslåing med Troms, men regjeringa pressa likevel 
gjennom ei samanslåing. Fleire meiningsmålingar har vist fleirtal blant innbyggjarane 
mot Viken. Ei fersk meiningsmåling utført av InFact for Lokalsamfunnsforeininga i 
april 2021 stadfester den store folkelege motstanden mot Viken. Same undersøking 
viser at eit fleirtal av innbyggjarane i Vestland, Innlandet og Vestfold og Telemark vil 
ha dei opphavelege fylka tilbake. 

Verkemidla til regjeringa har vore økonomisk press og lovnadar om overføring av 
oppgåver frå stat til fylkeskommune og kommune. Resultatet har førebels latt vente 
på seg. Dei nye oppgåvene består i hovudsak av å administrere statlege ordningar 
og er overført utan at noko finansiering følgjer med. I tillegg brukar regjeringa 
inntektssystemet til kommunane til å presse fram kommunesamanslåingar ved å 
favorisere større kommunar. 
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Erfaringane så langt viser at dei samanslegne fylka ikkje utgjer noko naturleg 
geografisk eining for statsforvaltninga. Av 20 statlege organ i Viken er det ingen som 
følgjer dei same geografiske grensene som fylkeskommunane. 

Senterpartiet går inn for ei omfattande oppgåveoverføring til kommunar og fylke på 
område som vil tene på at lokal kompetanse og forvaltningskunnskap blir brukt når 
løysingane blir utforma. Medan 

Høgre og Frp vil leggje ned fylkesnivået og forsterke sentraliseringspolitikken, vil 
Senterpartiet tvert om styrkje fylka med oppgåver og mynde. Senterpartiet meiner 
at alle avgjersler som krev politisk skjønn må avgjerast av folkevalde som står til 
ansvar for veljarane ved val. 

Senterpartiet vil gjennomføre ei omfattande desentralisering av makt og 
arbeidsplassar ut i heile landet. Dette arbeidet må starte med å flytte ut oppgåver, 
statlege arbeidsplassar og å redusere det statlege byråkratiet. Medan regjeringa 
systematisk har kutta i regionale utviklingsmidlar, vil Senterpartiet gi fylka større rom 
til å drive samfunnsutvikling. Ei styrking av kommune- og fylkesøkonomien er ein 
føresetnad for å løyse nye oppgåver lokalt. 

Senterpartiet vil oppheve tvangssamanslåingar vedteke i Stortingsperiodane 2013–
2021 for alle kommunar og fylke der det er lokale ønskjer om å gå tilbake til 
tidlegare kommune- og fylkesstruktur. Landsmøtet i Senterpartiet meiner dette må 
vere ein del av ei regjeringserklæring frå ei Senterparti/Ap-basert regjering. 
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Årsmeldinger 2021 
 

STORTINGSGRUPPAS VIRKSOMHET 
Senterpartiets stortingsgruppe arbeidet svært intenst i 2021. Perioden fra nyttår til 
september var preget av valgkamp, og arbeidet i månedene etter var preget av at 
Senterpartiet var med på å etablere en ny politisk kurs for Norge – og ny Ap/Sp-
regjering. 
 
Stortingsvalget 13. september ett av årets to høydepunkter. Etter valget kunne vi 
konstatere at partiet hadde fått en oppslutning på 13,5 % og at partiet vant mandater 
i samtlige valgdistrikt unntatt Oslo. Stortingsgruppa økte fra 20 til 28 representanter. 
Dette er den nest største stortingsgruppa partiet har hatt siden partistiftelsen i 1920.  
 
Sammensetningen av Stortinget la grunnlaget for regjeringsskifte. Det ble først holdt 
sonderinger mellom Sp, Ap og SV om mulighetene for å danne en flertallsregjering. 
Disse sonderingene endte med at SV trakk konklusjon om at det ikke var grunnlag 
for å gå inn i regjeringsforhandlinger med Sp og Ap. Sp og Ap gikk derfor i 
forhandlinger om etablering en mindretallsregjering. Den nye Ap/Sp-regjeringen ble 
utnevnt 18. oktober. Ap/Sp-regjeringen styrer på grunnlag av Hurdalsplattformen av 
13. oktober 2021, en plattform som innebærer store gjennomslag for det 
partiprogrammet Senterpartiet vedtok på sitt landsmøte i juni 2021. Åtte år med 
systematisk opposisjonsarbeid ble dermed avsluttet på en god måte og et nytt 
avsnitt i partihistorien innledet.  
 
Koronapandemien har også i 2021 preget både norsk politikk i stort og dag-til-dag-
arbeidet i stortingsgruppa. Senterpartiet har i all hovedsak sluttet opp om helsesiden 
av pandemihåndteringen som regjeringen har lagt opp til, og som det har vært bred 
enighet om i Norge. Vi har imidlertid hatt rik anledning til å påpeke hvor viktig det er 
at man innenfor alle samfunnssektorer har en gjennomgående beredskapstenkning. 
Senterpartiet har videre spilt en svært viktig rolle når det gjelder å få på plass ulike 
statlige ordninger og tiltak som har bidratt til å hjelpe næringsliv og arbeidstakere 
gjennom de kriser som pandemien og smitteverntiltakene skapte. I denne 
sammenhengen har Senterpartiets representanter i Stortingets finanskomité spilt en 
svært sentral rolle.  
 
Senhøstes begynte strømprisene i Norge å stige og diskusjonene om 
energimarkedet økte kraftig i styrke. Regjeringen brukte derfor de siste ukene av 
året på å få på plass tiltak som avhjelper situasjonen. Stortingsgruppa arbeidet 
deretter intenst med å skape flertall for gode flertallsløsninger basert på 
regjeringens forslag i Stortinget. Innsatsen fortsatte med full styrke etter nyttår 2022.  
 

Senterpartiets stortingsrepresentanter har vært forslagsstillere/medforslagsstillere 
på 44 representantforslag vårsesjonen 2021. 37 forslag har vært reist av SP-
representanter alene. I tillegg kommer tre forslag som vi har samarbeidet med 
representanter fra andre partier om. Videre har gruppas representanter stilt en rekke 
spørsmål til regjeringen, både gjennom muntlig spørretime, ordinær spørretime og i 
form av skriftlige spørsmål. Det er også reist flere interpellasjoner fra våre 
representanter.  
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Etter stortingets siste møte i vårsesjonen og Senterpartiets digitale landsmøte 
brukte våre representanter mye tid på den påfølgende valgkampen i hjemfylkene. 
Reiser, bedriftsbesøk, stands, debatter og mediearbeid preget mye av hverdagen for 
representantene i perioden frem til valgdagen 13. september. Heldigvis var 
smittesituasjonen slik at valgkampen kunne gjennomføres nesten som normalt.  
 

Stortingsgruppa har på sine gruppemøter i 2021 behandlet 293 politiske saker. 
Gruppestyret har til sammen behandlet 218 saker, som både har handlet om politikk 
og drift av stortingsgruppa. Senterpartiets hovedorganisasjon og stortingsgruppa har 
hatt et godt samarbeid, og i fellesskap bidratt til å konkretisere og videreutvikle 
partiets politikk og synliggjøre denne i samfunnsdebatten.  
 
Om driften av Senterpartiets stortingsgruppe 
I det daglige har koronaepidemien preget stortingsgruppa som arbeidsplass på den 
måten at det i perioder har vært minimumsbemanning når det gjelder antall 
representanter til stede på Stortinget, samt ved at det har vært begrensninger i 
møte- og reiseaktivitet og dessuten økt bruk av hjemmekontor for representanter og 
ansatte. Gruppa har i 2021 tilpasset seg smittesituasjonen ved hjelp av digitale 
verktøy. Dette har gitt oss verdifulle erfaringer om nye arbeidsmåter vi vil kunne 
trekke veksler på framover, selv vi også har fått erfare hvilke begrensninger digitale 
løsninger har.  
 
Stortingsgruppas aktivitet har i 2021 blitt finansiert gjennom det statlige tilskuddet til 
partigruppene på Stortinget, samt gruppekontingent fra stortingsrepresentantene og 
etter regjeringsdannelsen også fra de som arbeider for partiet i politiske stillinger i 
regjeringsapparatet.  
 

Arbeidsmiljøet i stortingsgruppa bedømmes til å være godt. Stortingets 
administrasjon foretar jevnlig gjennomgang av branninstruks og -rutiner, og det har 
blitt gjennomført brannøvelser. HMS-arbeidet følges opp systematisk, og det har 
vært lagt stor vekt på smittevernberedskap og smittehåndtering i 2021. Dessuten 
legges det vekt på gode rutiner knyttet til informasjonssikkerhet. Det har 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 besto av ti kvinner og ti menn 
fram til valget 2021. Etter valget  
besto gruppa av 15 kvinner og 13 menn, og etter regjeringsdannelsen er tallet 14/14 
blant de fast møtende. I inngangen til 2021 var det ansatt 12 kvinner og 15 menn i 
sekretariatet. Ved utgangen av 2021 var det ansatt åtte kvinner og ti menn (flere 
stillinger var fortsatt ubesatt).  
 
Det er ikke rapportert tilfeller av skade oppstått på arbeidsplassen og det arbeides 
systematisk med å skape gode arbeidsforhold for alle ansatte. Sykefraværet i 2021 
var totalt 2,49 %. 

 



 
 

38 
 

Tillitsvalgte i stortingsgruppa og medlemmer av fagfraksjonene 
Stortingsgruppas organer har i 2021 hatt slik sammensetning: 

Ledelse/gruppestyret Før stortingsvalget 2021 1 Etter regjeringsdannelsen 
2021 

Parlamentarisk leder Marit Arnstad Marit Arnstad 

Parlamentarisk 
nestleder 

Kjersti Toppe Geir Pollestad 

Styremedlemmer Heidi Greni 
Trygve Slagsvold Vedum 
 

Heidi Greni 
Willfred Nordlund 
Sigbjørn Gjelsvik 

Vararepr. gruppestyret 
(i rekkefølge) 

Sigbjørn Gjelsvik (fast 
møtende) 
Willfred Nordlund 

Gro-Anita Mykjåland (fast 
møtende) 
Kathrine Kleveland 
Per Martin Sandtrøen 

Øvrige verv Før stortingsvalget 2021 Etter regjeringsdannelsen 
2021 

Innpisker Heidi Greni Heidi Greni 

Varainnpisker Geir Pollestad Ole André Myhrvold 

Repr. i Sp landsstyre Heidi Greni 
Per Olaf Lundteigen 

Heidi Greni 
Per Olaf Lundteigen 

Vararepr. til Sp 
landsstyre (i 
rekkefølge) 

Nils T. Bjørke 
Siv Mossleth 

Siv Mossleth 
Kathrine Kleveland 

Protokollunderskrivere Emilie Enger Mehl 
Marit Knutsdtr. Strand 

Marit Knutsdtr. Strand 
Per Olav Tyldum 

Valgkomité i 
stortingsgruppa 2 

Trygve Slagsvold Vedum 
Heidi Greni 
Sigbjørn Gjelsvik 

Trygve Slagsvold Vedum 
Heidi Greni 
Sigbjørn Gjelsvik 

 

Senterpartiets generalsekretær møter fast i gruppestyret, på samme måte som de 
ansattes representant. Etter valget 2021 har også partiets medlem i presidentskapet 
møtt fast i gruppestyret, og det er også bestemt at Sp-statssekretæren på 
Statsministerens kontor gjør det samme som observatør.   
 
Når det gjelder Senterpartiet fraksjoner i Stortingets komiteer, har disse vært 

 
1 Gruppestyret som hadde fungert før valget 2021, fungerte også som gruppestyret fram til 
Stortingsgruppa konstituerte seg på nytt 13.10.21. 
2 Her refererer navnene i andre kolonne til de som deltok i stortingsgruppas valgkomité ved 
starten av stortingsperioden 2017–2021 og tredje kolonne til de som var med i samme komité ved 
konstituering av gruppa etter valget 2021.  
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sammensatt slik hhv. i stortingsperioden før valget og deretter etter 
regjeringsdannelsen i oktober, da Stortinget konstituerte sine fagkomiteer:  

Fagkomiteer Høsten 2020/våren 
2021 

Etter regjeringsdannelsen 
2021 

Arbeids- og 
sosialkomiteen 

Per Olaf Lundteigen Per Olaf Lundteigen 
Anja Abusland 

Energi- og miljøkomiteen Ole André Myhrvold 
Sandra Borch 

Ole Andre Myhrvold 
Siv Mossleth 
Gro-Anita Mykjåland 

Familie- og 
kulturkomiteen 

Åslaug Sem-Jacobsen Åslaug Sem-Jacobsen 
Margrete Haarr (møter for 
Mehl) 

Finanskomiteen Trygve Slagsvold 
Vedum 
Sigbjørn Gjelsvik 

Sigbjørn Gjelsvik 
Geir Pollestad 
Kjerstin Wøien Funderud 

Helse- og 
omsorgskomiteen 

Kjersti Toppe Hans Inge Myhrvold (møter 
for Toppe) 
Lisa Marie Ness Klungland 

Justiskomiteen Jenny Klinge 
Jan Bøhler 

Else Marie Rødby 
Ivar B. Prestbakmo (møter for 
Borch) 

Utdannings- og 
forskningskomiteen 

Marit Arnstad 
Marit Knutsdtr. Strand 

Marit Knutsdtr. Strand 
Maren Grøthe (møter for 
Moe) 

Kommunal- og 
forvaltningskomiteen 

Heidi Greni 
Willfred Nordlund 

Heidi Greni 
Per Martin Sandtrøen (møter 
for Vedum) 
Kathrine Kleveland 

Kontroll- og 
konstitusjonskomiteen 

Nils T. Bjørke  Nils T. Bjørke 

Næringskomiteen Geir Pollestad 
(komitéleder) 
Geir Adelsten Iversen 

Willfred Nordlund 
(komitéleder) 
Jenny Klinge 
Per Olav Tyldum 

Transport- og 
kommunikasjonskomiteen 

Siv Mossleth  
Bengt Fasteraune 
 

Erling Sande (komitéleder) 
Geir Adelsten Iversen 
Geir Inge Lien 

Utenriks- og 
forsvarskomiteen 

Liv Signe Navarsete 
Emilie Enger Mehl 

Bengt Fasteraune 
Marit Arnstad 
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Øvrige Høsten 2020/våren 
2021 

Etter regjeringsdannelsen 
2021 

Presidentskapet Nils T. Bjørke (4. 
visepres.) 

Nils T. Bjørke (2. visepres.) 

DUUFK: Marit Arnstad 
Liv Signe Navarsete 
Emilie Enger Mehl 

Marit Arnstad 
Bengt Fasteraune 

Stortingets valgkomité – 
faste medlemmer 

Marit Arnstad 
Liv Signe Navarsete 
Trygve Slagsvold 
Vedum 
Sigbjørn Gjelsvik 

Geir Pollestad 
Heidi Greni 
Marit Arnstad 
Ole André Myhrvold 
Siv Mossleth3  
Åslaug Sem-Jacobsen1 

Stortingets 
fullmaktskomité4 

Per Olaf Lundteigen 
Sigbjørn Gjelsvik 

Heidi Greni 
Bengt Fasteraune 
Kjersti Toppe 

 

  

 
3 Trygve Slagsvold Vedum og Kjersti Toppe var medlemmer av valgkomiteen fra Stortingets 
konstituering og fram til regjeringsdannelsen, og ble da erstattet av Mossleth og Sem-Jacobsen 
som fram til da hadde vært 1. og 2. vara.  
4 Her refererer navnene i andre kolonne til de som deltok i Stortingets fullmaktskomité fra 2017 og 
tredje kolonne til de som var med i samme komité ved konstitueringen av Stortinget etter 2021-
valget.  
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Senterpartiets stortingssekretariat  
Senterpartiets stortingssekretariat som står under generalsekretærens samlede 
ledelse, hadde ved årets utgang slik bemanning: 

• Ane Hansdatter Kismul, sekretariatsleder 
• John Arne Hovstad Balto, politisk rådgiver (for parl.leder, fung. 

sekretariatsleder fra sept. 2021) 
• Emilie Kirkeby-Garstad, kommunikasjonsrådgiver 
• Vebjørn Varlid, kommunikasjonsrådgiver 
• Aisha Naz Bhatti, politisk rådgiver (familie og kultur) 
• Benedicte Fjeldberg, administrasjonsrådgiver, politisk rådgiver (arbeid og 

sosial til des. 2021) 
• Karen Følgesvold, politisk rådgiver (kommunal) 
• Oda Marie Hogstad, politisk rådgiver (helse og omsorg) 
• Bjørn Nesse Hunderi, politisk rådgiver (arbeid og sosial) 
• Geir Indrefjord, politisk rådgiver (finans) 
• Peder Ingvaldsen, administrasjonssekretær, politisk rådgiver (næring) fra 

november 2021 
• Vanja Stenslie Krakk, politisk rådgiver (utdanning og forskning) 
• Jesper Nohr, politisk rådgiver (energi og miljø) 
• Erlend Kvittum Nytrøen, politisk rådgiver (justis) 
• Mona Paulsrud, politisk rådgiver (kontroll og konstitusjon) 
• Nils Michael Nilsson Ramsøy, politisk rådgiver (transport) 
• Karl Kristian Langeland, «lagbygger» (80 % Hovedorg., 20 % i stortingsgruppa) 

Ansettelse av ny politisk rådgiver (utenriks og forsvar), Cecilie Juul Stensrud ble gjort 
i desember 2021, men hun startet først opp i stortingsgruppa i februar 2022. Det 
samme gjelder de to administrasjonssekretærene Øyvind Lunde Christiansen og 
Dorthea Elverum.  

 

Disse rådgiverne har i 2021 vært i permisjon, gått over i andre funksjoner eller sluttet:  

• Else Marie Rødby, politisk rådgiver (energi og miljø) fram til valget 2021 (i 
permisjon) 

• Per Martin Sandtrøen, politisk rådgiver for partilederen fram til valget 2021 (i 
permisjon) 

• Bent-Joacim Bentzen, politisk rådgiver (i permisjon hele året) 
• Torvild Sveen, politisk rådgiver (i permisjon hele året) 
• Ole Gustav Narud, politisk rådgiver (20 % stilling) fram til valget 2021 
• Lars Vangen, leder for kommunikasjonsavdelingen fram til 

regjeringsdannelsen (i permisjon) 
• Anne Marie Aanerud, politisk rådgiver fram til regjeringsdannelsen (i 

permisjon) 
• Wenche Westberg, politisk rådgiver (næring) fram til regjeringsdannelsen (i 

permisjon) 
• Erling Emil Laugsand, politisk rådgiver (finans) fram til regjeringsdannelsen (i 

permisjon) 
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• Marie Lamo, politisk rådgiver (utenriks og forsvar) fram til regjeringsdannelsen 
(i permisjon) 

• Erik Idsøe, politisk rådgiver (justis) fram til regjeringsdannelsen (i permisjon) 
• Øyvind Bosnes Engen, politisk rådgiver (helse og omsorg) fram til 

regjeringsdannelsen (i permisjon) 
• Trond Ivar Bækken, kommunikasjonsrådgiver fram til 27.10.21 (i permisjon) 

 

Dessuten har stortingsgruppa i 2021 hatt to politiske praktikanter:  

• Signe Bjotveit, politisk praktikant fram til valget 2021 
• Tina Evelyn Buvarp, politisk praktikant fram til valget 2021 
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SENTERKVINNENE 
Senterkvinnene er en egen medlemsorganisasjon, åpen for kvinner i Senterpartiet, 
som ledes av et eget styre, landsstyre og landsmøtet i Senterkvinnene. 
Senterkvinnene har ved utgangen av 2021, 1719 medlemmer og aktive fylkeslag i 14 
fylker/valgdistrikt. Senterkvinnene er samlokalisert med partiets hovedkontor og har 
en Generalsekretær ansatt i 60% stilling. 

Starten på 2021 var preget av etterarbeid etter et forsinket landsmøte, nytt styre og 
ny generalsekretær. Det var behov for hyppigere møteaktivitet i styret for å bli kjent, 
skape felles forståelse for arbeidsmetodene og for å følge opp landsmøtets vedtak. 
Det var blant annet oversendt en rekke resolusjonsforslag til landsstyret som måtte 
behandles. Alle aktiviteter måtte skje digitalt på grunn av strenge 
smittevernsrestriksjoner. Det ble også holdt to digitale orienteringsmøter om 
arbeidet med stortingsvalgprogrammet. 

I april og mai arrangerte vi en serie digitale medlemsmøter som vi kalte Vårkurs. På 
10 kurskvelder med svært ulike politiske og organisatoriske tema deltok totalt 88 
forskjellige personer. Noen var med en gang, og andre var med på flere av kursene. 
Temaene var: 

12. april: Grunnkurs i Senterkvinnene som organisasjon 

15. april: Mat i skolen 

19. april: Kommuneøkonomi 

22. april: Forsvar, likestilling og beredskap 

27. april: Tips og triks i Sosiale Medier 

28. april: Senterungdommens viktigste saker 

3. mai: Hvordan få mer plass i media 

6. mai: Kunstig intelligens og likestilling 

11. mai: Finansiering av sykehus, foretaksmodell og alternativer til denne 

19. mai Fødselsomsorg, permisjon og tiltak for å øke fødselstallene 

 

Senterpartiets landsmøte ble utsatt til juni 2021 og Senterkvinnene måtte også her 
organisere seg annerledes enn normalt. Sentralstyret var for første gang samlet fysisk og 
deltok som delegasjon fra Drammen, mens lederen var på Lillehammer med partistyret. 
Fylkeslederne deltok med sine fylkesdelegasjoner rundt om i landet. Alle Senterkvinner 
hadde fått tilbud om felles delegasjonsmøte på Teams i forkant og holdt kontakt 
underveis i møtet gjennom en Messenger-gruppe. Vi fikk godt gjennomslag for flere av 
våre hjertesaker i partiprogrammet. Skolemat ble vedtatt innført, vi beholdt en deling av 
fødselspermisjonen med økt fleksibilitet, kontantstøtten blir ikke fjernet i sin helhet og vi 
fikk inn gode miljø- og klimaformuleringer, for å nevne noe. 

Sommeren og høsten var vi som resten av partiorganisasjon opptatt med valgkamp. 
Senterkvinnenes valgkampplan hadde som mål å underbygge partiets standpunkter, 
spesielt på de feltene vi er opptatt av og som er omtalt i vårt Grønne manifest. I 
tillegg ønsket vi å løfte fram de kvinnelige kandidatene på våre stortingslister og 
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bidra til at de hadde et nettverk rundt seg. Senterkvinnene sentralt laget noe 
materiell som ble distribuert til fylkeslagene med tips til saker og leserbrev. 
Facebook-siden ble brukt som kanal for å nå ut med informasjon om saker vi er 
opptatt av, tydeliggjøre konkrete standpunkt og synliggjøre de kvinnelige 
listekandidatene. Fylkeslagene sitt bidrag i valgkampen varierte mellom fylkene. 
Noen steder hadde Senterkvinnene egne aktiviteter, men de fleste steder deltok de 
i lokal- og fylkeslagenes aktiviteter uten å markere Senterkvinnene spesielt. 
Leserinnlegg og saker som ble skrevet av Senterkvinner ble videreformidlet til 
tillitsvalgte i andre deler av landet. 

Valgresultatet ble det nest beste i partiets historie med 13,5%. Vi er nå representert 
med mandater fra alle valgdistrikt unntatt Oslo, og Stortingsgruppa har en liten 
overvekt av kvinner. Regjeringsforhandlinger gav Senterpartiet 8 statsråder, herav 4 
kvinner, og historisk god innflytelse for landet. I de hektiske ukene etter valget var 
Senterkvinnene aktive med å gratulere og påvirke. Flere av våre gjennomslag i 
partiprogrammet ble fulgt opp i regjeringsplattformen og vi ser fram til 
samfunnsendringer over tid. I november 2021 kunne vi endelig samle en stor gjeng 
til Grønn Inspirasjon på Stortinget. Tema var: Skolemat, internasjonal solidaritet, 
kultur og familie, ungdom og bosetting, fastlegekrise, jordmortilbud og 
likestillingsutfordringer i lys av geografi. Utviklingsminister Anne Beate Tvinnereim, 
statssekretær Bjørg Sandkjær og Barne- og familieminister Kjersti Toppe deltok som 
innledere. Stortingsrepresentantene Kathrine Kleveland, Åslaug SemJacobsen og 
Hans Inge Myhrvold deltok på kursdeler om sine tema og tidligere partileder Liv 
Signe Navarsete fortalte litt om sine erfaringer etter et langt liv i politikken. I tillegg 
deltok en rekke eksterne innledere. 

 

Sentralstyret har bestått av: 

Leder: Beate Marie Dahl Eide, Telemark 

Nestleder: Åse Lilleåsen, Hedmark 

Studieleder: Signhild S Samuelsen, Rogaland 

Styremedlem: Britt D. Mulelid, Sogn og Fjordane 

Styremedlem: Liv Norunn L Runde, Møre og Romsdal 

Styremedlem: Sigrid Simensen Ilsøy, Buskerud 

Styremedlem: Wenche Skallerud, Troms 

1. vara: Elisabeth Strengen Gundersen, Østfold 

2. vara: Kjersti Haugland, Hordaland 

3. vara: Sølvi Dimmen, Møre og Romsdal 

4. vara: Sylvia Brandsrud, Østfold 
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Sentralstyret har hatt 13 møter. De har vært samlet fysisk i forbindelse med partiets 
landsmøte i juni og Grønn Inspirasjon i november, resten av aktiviteten har vært 
digital.  

Landsstyret (sentralstyret + fylkeslederne) har hatt 2 formelle møter (digitalt i januar 
og fysisk i november), og to litt mer uformelle samlinger (digitalt i mars og 
september). I tillegg til vedtektsfestede saker og fylkesrunde med 
erfaringsutveksling har landsstyret fått orientering om Klimaplanarbeidet ved Sandra 
Borch, behandlet resolusjonene fra landsmøtet, gått gjennom endringsforslag til 
partiprogrammet, blitt orientert om valgresultatet og arbeidet med 
regjeringsplattform og fått informasjon om arbeidet med statsbudsjett fra Kjerstin 
Wøyen Funderud.  

Elisabeth Irgens Hokstad har i hele året hatt en 60% stilling som Generalsekretær. 
Første halvår var det svært liten mulighet til å bruke kontorplassen i Akersgata på 
grunn av koronarestriksjoner. Andre halvår har forholdene vært enklere. 
Generalsekretæren har en avtale om å være til stede på kontoret en til to dager i 
uken og ellers arbeide fra hjemmekontor.  

Senterkvinnenes inntekter var i 2021 kr 600 000,- i tilskudd fra partiet, Kr 10 000,- i 
gave fra Oslo Senterkvinner og litt renteinntekter. Hoveddelen av dette brukes til å 
lønne generalsekretær i 60% stilling og til leie av lokaler og kontorutgifter. Det har 
også vært kostnader knyttet til styrets to fysiske samlinger, landsmøtet i partiet og 
Grønn Inspirasjon. Reisevirksomhet og fysiske møter har også dette året vært på et 
minimum, og dermed gitt lave kostnader. Driften av Senterkvinnene har i 2021 gitt et 
overskudd på kr 53 523,- som tilføres egenkapitalen.  

Mer informasjon kan du finne på www.senterkvinnene.no eller på FB-siden til 
Senterkvinnene. 
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SENTERUNGDOMMEN 
Arbeidsåret 2020-2021 har vore svært givande og vist at Senterungdomen har greidd 
å tilpassa seg ein kvardag som i stor grad har bestått av hybridløysingar mellom 
fysiske og digitale arrangement. Jamvel har ein greidd å oppretthalda ein stor, 
fleksibel og stabil organisasjon. Særleg vil ein trekkja fram at Senterungdomen i stor 
grad har greidd å halda på eit stabilt medlemstal i laupet av perioden. 

Arbeidsåret 2021 starta digitalt med ei heildigital utvalshelg via Teams. Her fekk ein 
samla alle våre utval: politisk, organisatorisk, internasjonalt, unge folkevalde og 
kontaktfylkesutvalet. Det var ein god start på arbeidsåret og ein fekk koma i gong 
med planlegging av arrangement.  

Utvalshelgi vart etterfylgt av handsaming av stortingsvalprogrammet for 2021-2025 
(5.-7.februar), som likt med landsmøtet i 2020 vart gjort digitalt. Arrangementet var 
ein «del 2» av Senterungdomens landsmøte 2020, i og med at dette møtet berre 
hadde teke føre seg formalitetar kring det organisatoriske. Under handsamingi fekk 
ein diskutert politikk i eit vidt spekter av område, og ikkje minst fekk ein vedteke eit 
solid stortingsvalprogram som ein kunne taka med seg inn i valkampen.  

Årets Vårslepp og sumarleir vart grunna pandemien avlyste.  

Mykje av fokuset til Senterungdomen for 2021 har lege på skulevalkampen og 
valkampen generelt. Dette har vore særleg i fokus hjå politisk utval som har 
utarbeida ein solid debattperm med utgangspunkt i stortingsvalprogrammet for 
2021-2025. Både lokal-, fylkeslag og sentralt arbeida tett, ogso i samband med 
Senterpartiet for å kunna dekkja alle skular føre skulevalkampen. Resultatet var at 
ein i stor grad fekk dekkja dei vidaregåande skulane i landet, og ikkje minst fekk det 
beste skulevalet sidan 1993 i eit stortingsvalår! Resultatet landa på 7,9% på 
landsbasis. 

Landsmøtet 2021 vart arrangert 19.–21.november, og då ogso innanføre fyrste 
gjenopning. Ein fekk då samla rundt 200 senterungdomar med delegatar frå heile 
landet til ei helg fullt av politikk, debatt og sosialt. Her fekk ein mellom anna vedteke 
ein langtidsstrategi fram mot 2025, med hovudområde på korleis Senterungdomen 
skal veksa som organisasjon både politisk og organisatorisk.  
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SENTERPARTIETS ARBEIDSMILJØUTVALG  
Senterpartiets AMU har fire medlemmer- to fra de ansatte og to fra ledelsen. 
Hovedverneombudet skal være medlem av utvalget, ansattrepresentanter skal 
velges på møte for alle ansatte.  

Ledelsen utpeker sine representanter i utvalget. AMU konstituerer seg selv. Leder 
og nestleder velges for 1 år og vervet går på omgang mellom partene. Hjulstad 
(hovedverneombud) og Fylling representerer de ansatte, Olsen og Igland 
representerer ledelsen.  

Vilde Ringdal Abrahamsen (verneombud) er vara for Rune Hjulstad. Øyvind Lunde 
Christiansen er vara for Elise Fylling.  

AMU har i arbeidsåret hatt 4 møter og behandlet 26 protokollerte saker.  

Noen saker og hendelser fra 2021:  

- HMS i valgkamp 
- Psykisk helse i forbindelse med hjemmekontor 
- Gjennomgang av helseprofilundersøkelse, videre fokus på 

hverdagsaktiviteter  
- Gjennomgang av vernerunde HO og fylkeskontora  
- Koronasituasjonen  
- Utarbeidet handlingsplan for 2022 

Det har i 2021 ikke vært behandlet saker som omhandler enkeltepisoder i bedriften.  

AMU kan ikke se at det er spesielle forhold som tilsier at arbeidsmiljøet i  
Senterpartiet er dårlig.  

Vi kan heller ikke se at det ved utgangen av året er forhold i virksomheten som er i 
strid med arbeidsmiljølov/forskrift, eller som krever handling fra AMU sin side 


