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Bakgrunn, mandat og sammensetning 
 

Bakgrunn 
 

I forbindelse med behandling av sak om organisasjonsutvikling i Senterpartiet 
fattet landsstyret 29.10.21 følgende vedtak:  

 8. Landsstyret ber sentralstyret oppnevne et utvalg som får i oppdrag å 
gjennomgå partiets vedtekter og fremme forslag til endringer som vil 
styrke partiets arbeid både lokalt, på fylkesplan og sentralt.  

 

Sentralstyret behandlet sak om oppnevning av vedtektutvalg i møte 16. 
desember og fastsatte følgende mandat og sammensetning:  

 
Mandat 

1. Utvalget skal gjennomgå partiets vedtekter og fremme forslag til endringer som 
en mener vil styrke partiets arbeid både lokalt, på fylkesplan og sentralt. 

2. Utvalget skal invitere lokallag og fylkeslag til komme med innspill i en innledende 
fase av arbeidet.  

3. Hovedtemaer i utvalgets arbeid presenteres og diskuteres i landsstyret 28.-29. 
mars. 

4. Utkast til innstilling sendes på høring i fylkeslagene, Senterungdommen, 
Senterkvinnene og Samepolitisk Råd.  

5. Endelig innstilling presenteres og diskuteres i landsstyret 24.-25. oktober.  
 

Sammensetning 
Ivar B. Prestbakmo, sentralstyremedlem, LEDER 
Oddvar Igland, assisterende generalsekretær 
Anne Koht-Norbye, fylkessekretær, Østfold 
Rune Hjulstad, fylkessekretær, Trøndelag 
Karoline Aldis Bjerkeset, studieleder, Gloppen 
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Om utvalgets arbeid 
 

Utvalget innledet sitt arbeid med å gjennomgå partiets vedtekter med tanke på 
en spørreundersøkelse blant partiets fylkeslag og lokallag.  

Temaer som ble tatt opp i undersøkelsen:  

• Direktemedlemskap i fylkeslag 
• Krav om medlemskap for å bli ført opp på valgliste 
• Flere lokallag i en kommune 
• Bruk av kommunerådsmøter og evt. alternativer til kommunerådsmøter  
• Bruk av rådsmøter (fylke) og evt. alternativer til rådsmøter  
• Beregningsgrunnlag for valg av utsendinger til fylkeslagets/fylkesdelslagets 

årsmøte og nominasjonsmøte 

• Nominasjonsarbeid i lokallag og fylkeslag/fylkesdelslag (retningslinjer – 
vedtekter) 

• Representasjon fra Senterungdommen og Senterkvinnene i partiets organer 
• Andre innspill?  

 

Utvalget gikk dernest igjennom vedtektene til de andre stortingspartiene for å få 
et overblikk over partienes tilnærming til organisasjonsarbeid slik dette er nedfelt 
i vedtekter. Underveis i arbeidet har utvalget sett nærmere på andre partiers 
bestemmelser innenfor de temaene som utvalget i særlig grad har drøftet.  

Hovedtemaer i utvalgets arbeid ble presentert for landsstyret i mars, og 
landsstyret fikk anledning til å kommen med innspill til utvalgets videre arbeid.   

I henhold til mandatet ble utvalgets foreløpige innstilling sendt på høring til 
fylkeslag/fylkesdelslag, Senterungdommen, Senterkvinnene og Samepolitisk 
Råd, med høringsfrist tirsdag 13. september. 12 fylkeslag/fylkesdelslag og 
Senterkvinnene benyttet anledningen til å avgi høringsuttalelse. 

Høringsuttalelsene viste i all hovedsak bred støtte til utvalgets forslag til 
vedtektsendringer, men der utvalget skisserte alternative forslag/modeller 
sprikte tilbakemeldingene en god del. Dette er kommentert nærmere under de 
aktuelle punktene i innstillingen.  

Mange av høringsuttalelsene inneholdt også innspill til endringer av en del andre 
punkter i partiets vedtekter enn det som var lagt inn i den foreløpige innstillingen 
fra utvalget. Alle disse er gjennomgått og vurdert av utvalget, og flere er 
innarbeidet i utvalgets endelige innstilling.  

Utvalget har avholdt åtte møter.  

Se vedlagte Excel-dokument for fullstendig oversikt over utvalgets forslag til 
vedtektsendringer.  

Vedlagt følger også en oversikt som viser hvilke utslag alternativ 2 og 3 får når det gjelder antall 
utsendinger fra lokallagene, sammenlignet med gjeldende bestemmelse.  
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Oppsummering av utvalgets forslag  
 

Vesentlige endringer av vedtektene: 
• Forenkle regelverket for direktemedlemskap 
• Vedtektsfeste at det bruk av fullmakter ikke er tillatt på møter i 

Senterpartiet 
• Gi sentralstyret anledning til å fravike prosedyrene i forbindelse med 

eksklusjonssaker som følge av brudd på partiets etiske retningslinjer 
• Retningslinjer (vedtatt av landsstyret) for fellesstyrene i kommuner med 

flere lokallag tas inn i vedtektene 
• Erstatte vedtektsfestet krav om regelmessige kommunerådsmøter med 

krav om regelmessige medlemsmøter, samt stille krav om at endelig 
programbehandling skal gjøres på et medlemsmøte.  

• Endre beregningsgrunnlaget for valg av utsendinger fra lokallagene til 
årsmøter og nominasjonsmøter 

• Ta inn en bestemmelse om avvikling av lokallag 
• Vedtektsfeste krav om likelydende vedtak i fylkesdelslagenes årsmøter 

dersom ordningen med fylkesdelslag skal avvikles 
• Åpne for at årsmøte i fylkeslag/fylkesdelslag kan utvide arbeidsutvalget 

med flere medlemmer 
• Vedtektsfeste at også fylkeslag/fylkesdelslag skal utpeke valgkampleder 
• Gi statsråder delegatstatus på årsmøte i fylkeslaget/fylkesdelslaget 
• Gi fylkesrådsledere delegatstatus på landsmøte 
• Endre fristen for å avholde nominasjonsmøte fra 1. mars til 31. desember 

 

Utover dette foreslår utvalget en lang rekke mindre endringer og mer eller 
mindre redaksjonelle endringer.  

 

Andre forslag fra utvalget  
• Reglement for kommunestyregrupper og fylkestingsgrupper (mal). 
• Foreslår endringer i retningslinjene for rådsmøter på fylkesnivå. 
• Anbefaler at sentralstyret foretar en samlet revisjon av retningslinjene for 

nominasjonsprosessene med sikte på behandling i landsstyret høsten 
2023.  

• Foreslår at landsmøtet gir sentralstyret fullmakt til å foreta en språklig 
revidering av vedtektene og gjøre nummeringen enhetlig.  

• Anbefaler landsstyret å fatte vedtak om at partiets vedtekter skal foreligge 
på begge målformer.  

• Anbefaler at det utarbeides et organisasjonskart som bl.a. kan inngå i 
«Håndbok for Senterpartiets tillitsvalgte og folkevalgte i kommunen».  

• Anbefaler sentralstyret å vurdere om det, i tillegg til Senterpartiets 
Hedersmerke, skal etableres en ordning som innebærer at personer med 
et langvarig medlemskap i partiet (et fastsatt antall år) får tildelt et bevis på 
dette.  
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Andre temaer som er vurdert  
 

Utvalget har også vurdert følgende 

• Endring av formålsparagrafen 
• Innføre krav om medlemskap for å bli nominert som partiets kandidat 
• Vedtektsfeste regler for avstemninger  
• Vedtektsfeste regler for æresmedlemskap 
• Retningslinjer for valgkomiteer 
• Avvikle krav om valg av kontaktpersoner i lokallagsstyrene for 

Senterkvinnene og Senterungdommen 
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Nærmere omtale av de mest vesentlige 1 

forslagene  2 

 3 

Forenkle regelverket for direktemedlemskap 4 
 5 

Utvalget foreslår å forenkle regelverket for direktemedlemskap. Ifølge dagens 6 
vedtekter kan fylkesstyret, etter søknad, innvilge direktemedlemskap i 7 
fylkeslaget/fylkesdelslaget. At dette skal være søknadsbasert må etter utvalgets 8 
vurdering bety at den som søker må begrunne sin søknad, og at styret dernest 9 
må vurdere om søknaden skal innvilges eller ikke. Praksis er nok at slike 10 
søknader innvilges. De fleste søknader har vært begrunnet med uenighet i 11 
lokalpolitiske spørsmål. Etter utvalgets vurdering bør ordningen forenkles ved at 12 
medlemmer som ønsker det kan stå som direktemedlem sentralt, så sant de ikke 13 
har verv i partiet på kommunenivå eller fylkesnivå.  14 

Utvalget fremmer følgende forslag til endring i §3:  15 

Fylkesstyret kan, etter søknad, innvilge direkte medlemskap i 16 
fylkeslaget/fylkesdelslaget. 17 

endres til:  18 

Medlemmer uten tillits- og folkevalgte verv og som ikke ønsker å være 19 
tilknyttet sitt lokallag, kan få sitt medlemskap registrert direkte under 20 
Senterpartiets Hovedorganisasjon. 21 

 22 

 23 

Vedtektsfeste at det bruk av fullmakter ikke er tillatt på 24 

møter i Senterpartiet 25 
 26 

I forkant av årsmøter og særlig nominasjonsmøter er det medlemmer som 27 
henvender seg til lokallagsleder, fylkessekretær eller partiet sentralt med 28 
spørsmål om en kan gi et annet medlem fullmakt til å representere seg på det 29 
aktuelle møtet. Utvalget er ikke kjent med at det har vært åpnet for dette, men i 30 
og med at det jevnlig kommer slike henvendelser vil utvalget foreslå at det tas 31 
inn en setning i vedtektene om at det ikke åpnes for bruk av fullmakter på møter i 32 
Senterpartiet.  33 

Utvalgets forslag til ny setning i § 4 B:  34 

Bruk av fullmakter er ikke tillatt på møter i Senterpartiet.   35 
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Presisere formulering om hva som medfører at man 36 

automatisk mister medlemskapet 37 
 38 

I gjeldende vedtekter (§ 4 C) står det at «medlemmer av Senterpartiet må ikke 39 
motta tillitsverv eller stille seg som valgkandidat for annet parti eller annen liste i 40 
de kommuner der Sp stiller liste/fellesliste». Erfaringsmessig har dette først og 41 
fremst vært en problemstilling i forbindelse med kommunevalg, men utvalget 42 
foreslå å erstatte «kommuner» med «valgkretser» for å gjøre det klart at dette 43 
gjelder ved både kommunevalg, fylkestingsvalg, stortingsvalg og sametingsvalg.  44 

 45 

Utvalgets forslag til endring § 4 C (første setning):  46 

Medlemmer av Senterpartiet må ikke motta tillitsverv eller stille seg som 47 
valgkandidat for annet parti eller annen liste i de kommuner valgkretser 48 
der Sp stiller liste/fellesliste, jfr. § 6 D f. 49 

 50 

 51 

Fravike prosedyrene ved eksklusjonssaker som følge av 52 

brudd på etiske retningslinjer 53 
 54 

Paragraf 5 i partiets vedtekter omhandler prosedyrene for eksklusjon. Utvalget 55 
foreslår å gi sentralstyret anledning til å fravike prosedyrene i forbindelse med 56 
eksklusjonssaker som følge av brudd på partiets etiske retningslinjer. Det er 57 
spesielt aktuelt i forbindelser med varslingssaker.  58 

Av hensyn til både varsler og den det varsles mot vil det kunne være behov for å 59 
begrense tilgangen til sakens dokumenter for lokallag, fylkeslag og sentralstyre. 60 

Utvalgets forslag til nytt punkt F i § 5: 61 

Sentralstyret kan fatte vedtak om å fravike prosedyrene som følger av 62 
punkt A-E over i forbindelse med eksklusjonssaker som følge av brudd 63 
på partiets etiske retningslinjer. 64 

 65 
 66 

 67 

 68 

 69 

 70 
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Tydeliggjøre lokallagsstyrets ansvar  71 
 72 

Utvalget foreslår å ta inn en formulering som tydeliggjør lokallagsstyrets ansvar 73 
for partiets arbeid i kommunen, på samme vis som dette er slått fast for styret i 74 
fylkeslag/fylkesdelslag.  75 

Utvalgets forslag til tillegg i § 6 D a:  76 

Styret har ansvar for at Senterpartiets arbeid innen kommunen blir 77 
drevet så sterkt og effektivt som mulig. 78 

 79 

 80 

Retningslinjer for fellesstyrene i kommuner med flere 81 

lokallag tas inn i vedtektene 82 
 83 

Utvalget foreslår at retningslinjene som landsstyret har vedtatt for fellesstyrene i 84 
kommuner med flere lokallag tas inn i vedtektene, for å unngå diskusjoner om 85 
hvordan man skal organisere partiarbeidet i kommuner med flere lokallag. Dette 86 
er ytterligere aktualisert i forbindelse med kommunereformen som den forrige 87 
regjeringen gjennomførte.  88 

Utvalget foreslår å ta inn gjeldende retningslinjer (med noen mindre justeringer) som 89 
nytt punkt G slik i paragraf 6  90 

 91 

G.  Fellesstyre (gjelder kommuner med flere lokallag) 92 

1. I kommuner der årsmøtet har vedtatt at det skal være flere lokallag i kommunen 93 
skal det etableres et fellesstyre bestående av minimum leder og nestleder i de 94 
enkelte lokallag, i kommunen gruppeleder i kommunestyret og leder i 95 
Senterungdommens lokallag. Fellesstyret skal være minst 5 medlemmer.   96 

2. De som utgjør fellesstyret møtes til konstituerende møte snarest mulig etter at 97 
lokallagene har avholdt sine årsmøter, men senest innen utgangen av 98 
kalenderåret februar, og fordeler følgende verv med ett års funksjonstid: Leder, 99 
nestleder, sekretær og kasserer. En av lokallagslederne bør velges som leder av 100 
fellesstyret.  101 

3. Dette fellesstyret er tillagt ansvaret for følgende arbeidsoppgaver:  102 
a) Før kommunevalg sørge for at det blir gjennomført en 103 

nominasjonsprosess innenfor de rammer som følger av partiets 104 
vedtekter og retningslinjer. Fellesstyret oppnevner nominasjonskomité 105 
og innkaller til nominasjonsmøte.  106 

b) Før kommunevalg sørge for at det blir utarbeidet et forslag til politisk 107 
program i god dialog med lokallagene og medlemmene. Fellesstyret 108 
oppnevner programkomité. Endelig behandling skal skje i et møte for 109 
alle medlemmer i kommunen.  110 
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c) Sammenkalle Senterpartiets gruppe i kommunestyret etter nyvalg og 111 
medvirke til at den blir konstituert med leder og nestleder, jfr. partiets 112 
vedtekter.  113 

d) Medvirke til at det alltid er god kontakt og godt samarbeid mellom 114 
Senterpartiets representanter i kommunestyret og andre kommunale 115 
verv ombud, lokallagenes medlemmer og tillitsvalgte, ved at det 116 
avholdes medlemsmøter regelmessig  117 

e) Planlegge og gjennomføre valgkampen annethvert år, i nært 118 
samarbeid med lokallagene og fylkeslaget. Fellesstyret utpeker en 119 
valgleder senest innen januar i valgåret.  120 

f) Velge utsendinger til fylkeslagets årsmøte og nominasjonsmøte, basert 121 
på samlet medlemstall for hele kommunen ved siste årsskifte og 122 
samlet stemmetall for hele kommunen ved siste stortingsvalg, jfr. 123 
partiets vedtekter. Utsendingene fordeles forholdsmessig mellom 124 
lokallagene, basert på medlemstall. Ordfører, gruppeleder og lederne i 125 
lokallagene møter som årsmøteutsendinger i egenskap av sine verv, jfr. 126 
partiets vedtekter.  127 

g) Søke om statlig tilskudd og forvalte det sammen med eventuelle 128 
kommunale tilskudd til partiet.  fordele tilnærmet hele tilskuddet på 129 
lokallagene i kommunen, på grunnlag av stemmetall ved siste valg. 130 

h) Sammenstille lokallagenes og fellesstyrets regnskaper og foreta 131 
samlet regnskapsrapportering til SSB. Revidering av samlet regnskap 132 
for partiarbeidet i kommunen skal gå på rundgang blant lokallagenes 133 
revisorer. 134 

i) Forvalte eventuelle kommunale tilskudd til partiet. 135 
j) Utarbeide en rapport om fellesstyrets virksomhet som legges fram på 136 

lokallagenes årsmøter.  137 
 138 

 139 

Kommunerådsmøter og medlemsmøter  140 

 141 

Et av spørsmålene som ble stilt i spørreundersøkelsen omhandlet bruk av 142 
kommunerådsmøter og evt. alternativer til slike møter. Svarene viste at langt fra 143 
alle lokallag gjennomfører kommunerådsmøter regelmessig, slik vedtektene 144 
fastslår at man skal.  145 

En del lokallag viser til at de har hyppige gruppemøter, noen åpner for at alle 146 
medlemmer kan møte på disse, mens andre sier at de gjennomfører 147 
medlemsmøter i forbindelse med større og/eller omstridte lokalpolitiske saker. 148 
Andre fremholder at de inviterer medlemmene til å komme med innspill til 149 
sakene i forkant av gruppemøtene.  150 

Utvalget er av den oppfatning at vedtektene på dette området bør justeres i tråd 151 
med det som synes å være den mest vanlige praksisen i lokallagene. Utvalget 152 
foreslår derfor å fjerne det vedtektsfestede kravet om at det skal gjennomføres 153 
regelmessige kommunerådsmøter, og heller erstatte dette med «regelmessige 154 
medlemsmøter». Et stort antall lokallag gjennomfører 2-3 gruppemøter 155 
månedlig, og mange lokallag inviterer alle medlemmer til å delta på disse. 156 
Gruppemøter ledes av gruppeleder, mens medlemsmøter ledes av 157 
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lokallagsleder. Ved å erstatte «kommunerådsmøter» med «medlemsmøter» 158 
mener utvalget at det også sendes et viktig signal om at alle medlemmer skal 159 
inviteres jevnlig til møter i lokallaget, ikke bare i forbindelse med årsmøter, 160 
nominasjon og programbehandling. En slik endring vil ikke hindre våre lokallag i å 161 
videreføre kommunerådsmøter eller bygderådsmøter i en eller annen form, men 162 
det vil ikke lenger være et vedtektsfestet krav.  163 

Kommunerådsmøtene er rådgivende for kommunestyregruppa. Når vi foreslår å 164 
ta ut begrepet «kommunerådsmøter» fra vedtektene er det behov for å ta inn en 165 
bestemmelse om at vedtak i et medlemsmøte ikke er bindende for 166 
kommunestyregruppa, men rådgivende for saker som skal behandles i 167 
kommunestyret. 168 

Utvalget foreslår følgende endring og tillegg i § 6 D h:  169 

Medvirke til at det alltid er god kontakt og samarbeid mellom 170 
Senterpartiets representanter i kommunestyret og andre kommunale 171 
ombud, og lokallagets medlemmer og tillitsvalgte, ved at det avholdes 172 
kommunerådsmøter medlemsmøter regelmessig. (Det er utarbeidet egne 173 
retningslinjer for kommunerådsmøter.) Vedtak i medlemsmøtene er 174 
rådgivende for kommunestyregruppas behandling av saker i 175 
kommunestyret. 176 

 177 

Beregningsgrunnlaget for valg av utsendinger til 178 

årsmøter og nominasjonsmøter  179 

 180 

Dagens vedtekter tar ikke høyde for svingninger i oppslutningen ved valg når det 181 
gjelder beregningen av antall utsendinger til fylkeslagenes årsmøter og 182 
nominasjonsmøter. Det innebærer at mange lokallag ikke klarer å fylle «kvoten» 183 
sin. Det er rett og slett ikke medlemmer som har anledning til å stille som 184 
utsendinger. Kostnader er også et moment som slår inn.  185 

Utvalget foreslår på denne bakgrunn tre alternativer til dagens bestemmelse om 186 
«en utsending for hver påbegynt 300 stemmer ved siste stortingsvalg».  187 

 188 

Alternativ 1 innebærer at hvert enkelt fylkeslag fastsetter det samlede 189 
maksimale antall valgte utsendinger fra alle lokallagene, som så fordeles basert 190 
på stemmetall ved siste stortingsvalg. Fylkeslagene kan ved dette alternativet 191 
avveie ulike hensyn, som blant egen og lokallagenes økonomi og det totale 192 
antall lokallag (som i dag varierer mellom 6 og 42). Øvrige utsendinger fra 193 
lokallagene basert på verv (leder, gruppeleder og ordfører) kommer i tillegg.  194 

 195 

Alternativ 1 innebærer følgende endring: 196 
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Én utsending for hver påbegynt 300 stemmer ved siste stortingsvalg. 197 

endres til:  198 

Fylkeslaget/fylkesdelslaget fastsetter samlet antall valgte utsendinger fra 199 
lokallagene og fordeler disse basert på stemmetall ved siste stortingsvalg. 200 

 201 

Alternativ 2 innebærer at det legges inn et «tak» eller en «utflating» når det 202 
gjelder antall utsendinger basert på stemmetall over 3000 stemmer. Utvalget 203 
foreslår at når en passerer 3000 stemmer så får lokallaget én utsending pr 204 
påbegynt 1000 stemmer. 205 

Alternativ 2 innebærer følgende endring: 206 

Én utsending for hver påbegynt 300 stemmer ved siste stortingsvalg. 207 

endres til:  208 

Én utsending for hver påbegynt 300 stemmer inntil 3000 stemmer og 209 
deretter én utsending pr påbegynt 1000 stemmer. 210 

 211 

Alternativ 3 innebærer at det legges inn et «tak» eller en «utflating» når det 212 
gjelder antall utsendinger basert på stemmetall over 2100 stemmer. Utvalget 213 
foreslår at når en passerer 2100 stemmer så får lokallaget én utsending pr 214 
påbegynt 1000 stemmer. 215 

Alternativ 3 innebærer følgende endring: 216 

Én utsending for hver påbegynt 300 stemmer ved siste stortingsvalg. 217 

endres til:  218 

Én utsending for hver påbegynt 300 stemmer inntil 2100 stemmer og 219 
deretter én utsending pr påbegynt 1000 stemmer. 220 

 221 

Vedlagt innstillingen følger et Excel-ark som viser hvilke utslag alternativ 2 og 3 222 
får når det gjelder antall utsendinger, sammenlignet med gjeldende 223 
bestemmelse.  224 

Utvalget ba om tilbakemelding fra høringsinstansene om hvilket alternativ en 225 
mente ville være å foretrekke. Et klart flertall pekte på alternativ 1 og utvalget har 226 
på grunnlag av dette konkludert med å fremme alternativ 1 som sitt forslag til 227 
vedtektsendring.  228 

 229 

 230 
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Midlertidig nedlagte lokallag 231 

  232 

De fleste andre partier har en bestemmelse i sine vedtekter om hva som skal skje 233 
med økonomiske midler dersom lokallag legges ned midlertidig eller avvikles. 234 
Utvalget er ikke kjent med at det i senere tid er lokallag som er blitt avviklet i 235 
Senterpartiet, men fra tid til annen er det lokallag som midlertidig legger ned sin 236 
virksomhet i mangel på tilstrekkelig antall medlemmer som villig til å påta seg 237 
styreverv. Utvalget foreslår derfor å ta inn en ny bestemmelse om som 238 
omhandler dette.  239 

Utvalget foreslår følgende ny bestemmelse i paragraf 6 (lokallaget): 240 

H. Midlertidig nedleggelse av lokallag 241 

Blir et lokallag midlertidig nedlagt som følge av manglende aktivitet, 242 
skal lagets eiendeler forvaltes av fylkesstyret frem til lokallaget er 243 
reetablert. 244 

 245 

 246 

Avvikling av fylkesdelslag  247 
 248 

Dagens vedtekter har ingen bestemmelser knyttet til eventuell avvikling av 249 
ordningen med fylkesdelslag som ble innført i forbindelse med den forrige 250 
regjeringens regionreform. Utvalget foreslår derfor at tas inn en bestemmelse 251 
om at det kreves likelydende vedtak i de aktuelle fylkesdelslagene dersom den 252 
ordningen skal avvikles.  253 

Utvalget foreslår å ta inn følgende ny setning i § 7, punkt B:  254 

Dersom ordningen med fylkesdelslag skal avvikles må det fattes 255 
likelydende vedtak om dette i fylkesdelslagenes årsmøter.  256 

 257 

 258 

Åpne for å utvide arbeidsutvalget med flere medlemmer 259 

 260 

Utvalget foreslå å åpne for at årsmøte i fylkeslag/fylkesdelslag kan utvide 261 
arbeidsutvalget med flere medlemmer dersom en finner dette hensiktsmessig. I 262 
den forbindelse foreslås det også at andre justeringer i samme punkt for å 263 
tydeliggjøre at beslutninger i AU skal være basert på delegasjonsvedtak i styret. 264 
Det foreslås videre å fjerne setningen om at AU kan ta avgjørelser i saker som 265 
krever så rask behandling at styret vanskelig kan innkalles. Dette anses ikke 266 
lenger for å være relevant i og med at styremøter kan gjennomføres digitalt.  267 
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Utvalget foreslår å ta inn følgende ny setning i § 7, punkt D:  268 

Fylkesårsmøtet kan vedta å utvide arbeidsutvalget med flere 269 
medlemmer. 270 

 271 

 272 

Valgkampleder på fylkesnivå 273 

 274 

Det er nedfelt i vedtektene at lokallagene skal utpeke valgkampleder, men 275 
tilsvarende krav stilles ikke til fylkeslag/fylkesdelslag. Valgkamp er en sentral del 276 
av partiorganisasjonens virksomhet hvert annet år og utvalget foreslår derfor å ta 277 
inn en bestemmelse i vedtektene om at også fylkeslag/fylkesdelslag skal 278 
utpeke en valgkampleder.  279 

Utvalget foreslår å ta inn følgende punkt i § 7 E f 3:  280 

Oppnevne valgkampleder innen 31. desember året før valget.  281 

 282 

 283 

Gi statsråder delegatstatus på årsmøte i 284 

fylkeslaget/fylkesdelslaget 285 

 286 

Utvalget antar at statsråder inviteres til årsmøter i eget fylkeslag/fylkesdelslag, 287 
men utvalget mener at de bør gis ordinær delegatstatus på årsmøtene, slik at de 288 
har både tale- forslags- og stemmerett, og kan ta aktivt del i behandlingen av 289 
årsmøtets saker. 290 

Utvalget foreslår følgende tillegg i punkt i § 7 F 2 b:   291 

Partiets øvrige stortingsrepresentanter og eventuelle statsråder med 292 
tilhørighet i fylkeslaget/fylkesdelslaget 293 

 294 

 295 

Gi fylkesrådsledere delegatstatus på landsmøte 296 

 297 

Fylkesordførere, fylkesvaraordførere og ledere av fylkestingsgruppene har 298 
delegatstatus på partiets landsmøte. I og med at enkelte fylker har valgt en 299 
parlamentarisk styreform mener utvalget at også fylkesrådsledere bør har 300 
delegatstatus på landsmøtet.  301 

Utvalget foreslår følgende tillegg i punkt i § 10. 2. e:   302 
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Senterpartiets fylkesordførere, fylkesvaraordførere og gruppeledere i 303 
fylkesting og fylkesrådsledere.  304 

 305 

 306 

Endre fristen for å avholde nominasjonsmøte fra 1. mars 307 

til 31. desember 308 

 309 

Ifølge partiets vedtekter er siste frist for å avholde nominasjonsmøte i lokallag og 310 
fylkeslag/fylkesdelslag 1. mars, mens retningslinjene for nominasjonsprosessen 311 
anbefaler at disse møtene er avholdt innen 31. desember.  312 

Utvalget har inntrykk av at dette skaper en viss forvirring, selv om de fleste synes 313 
å forholde seg til anbefalingen i retningslinjene. Utvalget foreslår derfor å endre 314 
vedtektene på dette punktet og sette fristen til 31. desember.  315 

Utvalget foreslår endring i § 8 punkt 5:   316 

Frist for å avholde nominasjonsmøte er 31. desember.  317 

 318 

 319 

Representasjon fra Senterungdommen og 320 

Senterkvinnene i partiets organer 321 

 322 

Utvalget har vurdert flere alternativer og i den foreløpige innstillingen valgte en å 323 
legge ut to alternative modeller (modell 2 og 3) til dagens ordning (modell 1) på 324 
høring. Når utvalget valgte å skissere ulike modeller for representasjonen til 325 
Senterkvinnene og Senterungdommen i partiets organer er det med bakgrunn i 326 
både innspill i den første høringen i vinter, men også at en mener vedtektene bør 327 
framstå som gjennomført og samehengende også med tanke på 328 
representasjonen til Senterungdommen og Senterkvinnene i partiets organer. 329 
Utvalgets utgangspunkt har med andre ord vært å vedtektsfeste en 330 
representasjon for disse som både ivaretar nødvendigheten av at man er godt 331 
nok representert i partidemokratiet, men også at det ivaretar en balanse knyttet 332 
til sammensetningen av de respektive organer og at det organisatoriske 333 
utgangspunktet for henholdsvis Senterkvinnene og Senterungdommen er ulikt.   334 

I høringen kom det ulike innspill som pekte både på å beholde dagens modell 335 
(modell 1) for representasjon, å gå for modell 2 som innebærer en stram og 336 
tydelig forskjell i representasjon og en modell 3 som i mindre grad innebærer 337 
innstramming i representasjon, men likevel en forskjell i representasjon. 338 
Høringsinnspillene pekte på flere momenter for og imot de ulike alternativene. 339 
Utvalget vil understreke at det er hvilken vedtektsfestet representasjon de to 340 
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organisasjonene skal ha i partiets organer en har vurdert. Det er ikke en vurdering 341 
av de respektive organisasjoners arbeid eller rolle, det tilligger det ikke 342 
vedtektutvalget å vurdere. Videre har utvalget lyttet til de som i høringen har 343 
argumentert med at det er viktig å involvere flest mulig i arbeidet også i partiets 344 
organer gjennom den vedtektsfestede representasjonen. På bakgrunn av en 345 
samlet vurdering anbefaler utvalget derfor at en går for modell 3 når det gjelder 346 
den vedtektsfestede representasjonen til Senterkvinnene og Senterungdommen 347 
i partiets organer.  348 

Valg av modell 3 innebærer også at utvalget anbefaler å avvikle praksisen med   349 
at Senterkvinnene oppnevner ett medlem til redaksjonskomité for 350 
uttalelser/resolusjoner fra landsstyremøter og landsmøter.  351 

 352 

Modell 1 er dagens modell, som er resultat av mindre endringer over år, og der 353 
det er en viss forskjell på enkelte områder for representasjon som i noen grad, 354 
men ikke helhetlig gjenspeiler forskjellen mellom organisasjonene. Den formelle 355 
forskjellen mellom Senterungdommen og Senterkvinnene er at 356 
Senterungdommen fullt ut er en egen organisasjon med egen direkte 357 
medlemskontingent, mens for Senterkvinnene er det slik at alle kvinner som er 358 
medlemmer i Senterpartiet, har muligheten til aktivt å la seg registrere som 359 
senterkvinnemedlemmer. 360 

Modell 1 Lokallag Fylkeslag/ 
fylkesdelslag 

Sentralstyre Landsstyremø
te 

Landsmøte Komiteer 

Senter-
kvinnene 

 Leder eller 
vararepr. i 
Senterkvinnenes 
fylkesstyre/fylkes
delsstyre 
er medlem av 
styret i partiets 
fylkeslag/fylkesde
lslag.  
  
Senterkvinnene 
kan møte fem 
representanter på 
årsmøte i partiets 
fylkeslag/fylkesde
lslag og tre 
representanter på 
nominasjons-
møtet. 

Leder i 
Senterkvinnene 
er medlem av 
partiets 
sentralstyre. 

Senterkvinnene 
kan møte med 
tre 
representanter, 
i tillegg til leder.  
 

Senterkvinn
ene kan 
møte med 
seks 
representan
ter, i tillegg 
til leder. 
I tillegg 
møter 
lederne for 
Senterkvinn
enes 
fylkeslag/fyl
kesdelslag 
som 
delegater.  
 

Oppnevner ett 
medlem til 
programkomiteen.  
  
*Oppnevner ett 
medlem til 
redaksjonskomité for 
uttalelser/resolusjon
er fra 
landsstyremøter og 
landsmøter. 

Senter-
ungdom
men 

Lederen 
eller 
vararepr. i 
Senterungdo
mmens 
lokallag er 
medlem av 
styret i 

Leder eller 
vararepr. i 
Senterungdomme
ns fylkesstyre/ 
fylkesdelsstyre er 
medlem av styret 
i partiets 

Leder i 
Senterungdom
men er medlem 
av partiets 
sentralstyre. 

Senterungdom
men kan møte 
med tre 
representanter, 
i tillegg til leder 

Senterungdo
mmen kan 
møte med 
åtte 
representan
ter, i tillegg 
til leder.  
  

Oppnevner ett 
medlem til 
programkomiteen. 
  
Oppnevner ett 
medlem til 
valgkomiteen. 
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partiets 
lokallag. 

fylkeslag/fylkesde
lslag.  
  
Senterungdomme
n kan møte fem 
representanter på 
årsmøte i partiets 
fylkeslag/fylkesde
lslag og tre 
representanter på 
nominasjonsmøte
t.  
  
Årsmøtet i 
partiets 
fylkeslag/fylkesde
lslag velger en 
representant med 
vara til 
Senterungdomme
ns 
fylkesstyre/fylkes
delsstyre. 
  

I tillegg 
møter 
lederne for 
Senterungdo
mmens 
fylkeslag/fyl
kesdelslag 
som 
delegater.  
 

*Oppnevner ett 
medlem til 
redaksjonskomité for 
uttalelser/resolu-
sjoner fra 
landsstyremøter og 
landsmøter. 

* Ikke vedtektsfestet 361 

 362 

Modell 2 er en modell som rendyrker forskjellen mellom Senterkvinnene og 363 
Senterungdommen som organisasjoner helt. Det innebærer at Senterkvinnene 364 
representeres i partiets formelle organer gjennom lokallag, fylkeslag og 365 
sentralstyre/landsstyre og landsmøte. Samtidig så gjenspeiles at partiets 366 
vedtekter for valg sikrer kjønnsrepresentasjon, derfor ikke egen 367 
Senterkvinnerepresentasjon gjennom valg ut over det som følger av 368 
organisasjonens organer og representasjon i partiets organer; lokallagsstyre, 369 
fylkesstyret og sentralstyret. 370 

For Senterungdommens del videreføres dagens representasjon, som tydeliggjør 371 
organisasjonen som egen organisasjon med eget direkte medlemskap. 372 

Modell 2 Lokallag Fylkeslag/ 
fylkesdelslag 

Sentralstyre Landsstyremøte Landsmøte Komiteer 

Senterkvin
nene 

Lederen 
eller 
vararepr. i 
Senterkvin
nenes 
lokallag er 
medlem av 
styret i 
partiets 
lokallag. 

Leder eller 
vararepr. i 
Senterkvinnenes 
fylkesstyre/fylkes
delsstyre er 
medlem av styret 
i partiets 
fylkeslag/fylkesde
lslag.  
  
 

Leder i 
Senterkvinnene 
er medlem av 
partiets 
sentralstyre. 

Leder i 
Senterkvinnene 
møter i 
landsstyret 
 

I tillegg til 
leder møter 
lederne for 
Senterkvinn
enes 
fylkeslag/fyl
kesdelslag 
som 
delegater.  
 
 

Oppnevner ett 
medlem til 
programkomiteen.  
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Senterung
dommen 

Lederen 
eller 
vararepr. i 
Senterung
dommens 
lokallag er 
medlem av 
styret i 
partiets 
lokallag. 

Leder eller 
vararepr. i 
Senterungdomme
ns 
fylkesstyre/fylkes
delsstyre er 
medlem av styret 
i partiets 
fylkeslag/fylkesde
lslag.  
  
Senterungdomme
n kan møte fem 
representanter på 
årsmøte i partiets 
fylkeslag/fylkesde
lslag og tre 
representanter på 
nominasjonsmøte
t.  
  
Årsmøtet i 
partiets 
fylkeslag/fylkesde
lslag velger en 
representant med 
vara til 
Senterungdomme
ns 
fylkesstyre/fylkes
delsstyre. 
 

Leder i 
Senterungdom
men er medlem 
av partiets 
sentralstyre. 

Senterungdom
men kan møte 
med tre 
representanter, 
i tillegg til leder 

Senterungdo
mmen kan 
møte med 
åtte 
representan
ter, i tillegg 
til leder.  
  
I tillegg 
møter 
lederne for 
Senterungdo
mmens 
fylkeslag/fyl
kesdelslag 
som 
delegater.  
 

Oppnevner ett 
medlem til 
programkomiteen. 
  
Oppnevner ett 
medlem til 
valgkomiteen. 
  
*Oppnevner ett 
medlem til 
redaksjonskomité for 
uttalelser/resolusjon
er fra 
landsstyremøter og 
landsmøter. 

* Ikke vedtektsfestet 373 

 374 

Modell 3 er en modell som tydeliggjør forskjellen mellom Senterkvinnene og 375 
Senterungdommen som organisasjoner, men der man fortsetter med 376 
representasjon ut over leder i fylkesårsmøte, landsstyremøte og landsmøte. Det 377 
innebærer at Senterkvinnene representeres i partiets formelle organer gjennom 378 
lokallag, fylkeslag og sentralstyre/landsstyre og landsmøte videreføres, men 379 
antallet som skal representere i fylkesårsmøtet reduseres slik at det er forskjell 380 
på representasjon kontra Senterungdommen. Videre økes Senterungdommens 381 
representasjon på landsstyremøtet slik at denne også er ulik mellom 382 
organisasjonene. Samtidig så gjenspeiles det at partiets vedtekter for valg sikrer 383 
kjønnsrepresentasjon ut over dette dermed ingen egen representasjon til 384 
nominasjonsmøte.  385 

For Senterungdommens del videreføres dagens representasjon, som tydeliggjør 386 
organisasjonen som helt egen og selvstendig organisasjon med eget direkte 387 
medlemskap. Samt at representasjon til landsstyret styrkes noe for å ivareta 388 
ovenfor nevnte. 389 
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Modell 3 Lokallag Fylkeslag/fylkesde
lslag 

Sentralstyre Landsstyre Landsmøte Komiteer 

Senterkvin
nene 

Lederen 
eller 
vararepr. i 
Senterkvin
nenes 
lokallag er 
medlem av 
styret i 
partiets 
lokallag. 

Leder eller 
vararepr. i 
Senterkvinnenes 
fylkesstyre/fylkes
delsstyre er 
medlem av styret 
i partiets 
fylkeslag/fylkesde
lslag.  
 Senterkvinnene 
kan møte tre 
representanter på 
årsmøte i partiets 
fylkeslag/fylkesde
lslag 

Leder i 
Senterkvinnen
e er medlem 
av partiets 
sentralstyre 

Senterkvinnen
e kan møte 
med tre 
representante
r, i tillegg til 
leder.  
 

Senterkvinnen
e kan møte 
med seks 
representante
r, i tillegg til 
leder. 
I tillegg møter 
lederne for 
Senterkvinnen
es 
fylkeslag/fylke
sdelslag som 
delegater.  
 

Oppnevner ett medlem 
til programkomiteen.  
  

Senterung
dommen 

Lederen 
eller 
vararepr. i 
Senterung
dommens 
lokallag er 
medlem av 
styret i 
partiets 
lokallag. 

Leder eller 
vararepr. I 
Senterungdomme
ns 
fylkesstyre/fylkes
delsstyre er 
medlem av styret 
i partiets 
fylkeslag/fylkesde
lslag.  
  
Senterungdomme
n kan møte fem 
representanter på 
årsmøte i partiets 
fylkeslag/fylkesde
lslag og tre 
representanter på 
nominasjonsmøte
t.  
  
Årsmøtet i 
partiets 
fylkeslag/fylkesde
lslag velger en 
representant med 
vara til 
Senterungdomme
ns 
fylkesstyre/fylkes
delsstyre. 
 

Leder i 
Senterungdo
mmen er 
medlem av 
partiets 
sentralstyre. 

Senterungdo
mmen kan 
møte med 
fem 
representant-
er, i tillegg til 
leder 

Senterungdo
mmen kan 
møte med 
åtte 
representant-
er, i tillegg til 
leder.  
  
I tillegg møter 
lederne for 
Senterungdo
mmens 
fylkeslag/fylke
sdelslag som 
delegater.  
 

Oppnevner ett medlem 
til programkomiteen. 
  
Oppnevner ett medlem 
til valgkomiteen. 
  
*Oppnevner ett 
medlem til 
redaksjonskomité for 
uttalelser/resolusjoner 
fra landsstyremøter og 
landsmøter. 

* Ikke vedtektsfestet 390 

 391 

 392 
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Representasjon fra Samepolitisk Råd og 393 

sametingsgruppa i partiets organer 394 
 395 

Utvalget viser til at styret i Samepolitisk Råd har igangsatt et arbeid med å 396 
vurdere alternativer til dagens organisering av partiets samepolitiske arbeid. 397 
Utvalget har derfor ikke funnet det hensiktsmessig å foreta en nærmere 398 
vurdering av representasjonen fra Samepolitisk Råd og sametingsgruppa i 399 
partiets organer. Utvalget mener at dette eventuelt må vurderes av partiets 400 
sentralstyre etter at Samepolitisk Råd har lagt fram sin anbefaling.    401 
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Andre forslag fra utvalget  402 

 403 

Reglement for kommunestyregrupper og 404 

fylkestingsgrupper 405 

 406 

Utvalget har fått innspill om at partiet sentralt bør utarbeide en mal for et 407 
reglement for kommunestyregrupper og fylkestingsgrupper, og har på grunnlag 408 
av innhentede eksempler på slike reglement utarbeidet en slik mal. Utvalget ser 409 
det som naturlig at malen behandles i landsstyret. Endelig reglement fastsettes 410 
av den enkelte kommunestyregruppe og fylkestingsgruppe i forbindelse med 411 
konstitueringen hvert fjerde år.  412 

Forslag til mal for reglement følger som eget vedlegg.  413 

 414 

Endringer retningslinjene for rådsmøter på fylkesnivå 415 

 416 

På grunnlag av tilbakemeldinger i forbindelse med spørreundersøkelsen har 417 
utvalget gjennomgått retningslinjene for rådsmøter på fylkesnivå, og fremmer en 418 
del forslag til justeringer.  Forslag til reviderte retningslinjer følger som eget 419 
vedlegg.  420 

 421 

Revisjon av retningslinjene for nominasjonsprosessene  422 

 423 

Utvalget anbefaler at sentralstyret foretar en samlet revisjon av retningslinjene 424 
for nominasjonsprosessene med sikte på behandling i landsstyret høsten 2023.  425 

 426 

Språklig revidering av vedtektene og gjøre nummeringen 427 

enhetlig.  428 

 429 

Utvalget foreslår at landsmøtet gir sentralstyret fullmakt til å foreta en språklig 430 
revidering av vedtektene og gjøre nummeringen enhetlig.  431 

 432 

 433 

 434 
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Partiets vedtekter skal foreligge på begge målformer.  435 

 436 

Utvalget anbefaler landsstyret å fatte vedtak om at partiets vedtekter skal 437 
foreligge på begge målformer.  438 

 439 

Organisasjonskart  440 

 441 

Utvalget har mottatt innspill om at det bør settes inn et organisasjonskart i 442 
vedtektene. Utvalget anbefaler at det utarbeides et organisasjonskart som bl.a. 443 
kan inngå i Håndbok for tillitsvalgte og folkevalgte i kommunen, men ser det ikke 444 
som hensiktsmessig å ta inn et slikt organisasjonskart i vedtektene.  445 

 446 

Oppmerksomhet etter langvarig medlemskap 447 

 448 

Utvalget har fått innspill om at partiet bør gjøre litt stas på personer som har hatt 449 
et langvarig medlemskap. Utvalget er kjent med at Arbeiderpartiet har en slik 450 
ordning og deler ut en pin etter 40 års medlemskap. Utvalget ser ikke 451 
nødvendigvis behov for å ha bestemmelser om dette i vedtektene, noe en heller 452 
ikke har Senterpartiets hedersmerke, men vil anbefale sentralstyret å vurdere om 453 
det skal etableres en ordning som innebærer at personer med et langvarig 454 
medlemskap i partiet (et fastsatt antall år) får tildelt et bevis for dette.  455 

  456 

file:///C:/Users/uy20/Downloads/Håndbok%20tillitsvalgte%20tillitsvalgte%20og%20folkevalgte%20i%20kommunen.pdf
https://www.senterpartiet.no/vedtekter-og-retningslinjer/vedlegg/senterpartiets-hedersmerke
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Andre temaer som er vurdert  457 

 458 

Formålsparagrafen 459 
 460 

Utvalget har ikke ansett det som sin oppgave å vurdere endringer i partiets 461 
formålsparagraf, men rettet i stedet en henvendelse til sentralstyret om dette. 462 
Sentralstyret behandlet utvalgets henvendelse i møte 8. juni og fattet vedtak om 463 
at det ikke settes i gang et arbeid med å revidere partiets formålsparagraf.  464 

 465 

Innføre krav om medlemskap for å bli nominert som 466 

partiets kandidat 467 

 468 

I partiets gjeldende vedtekter åpnes det for at en ikke må være medlem for å 469 
inneha offentlige verv på vegne av partiet, gjennom følgende formulering i §4:  470 

A. Til tillitsverv i partiorganisasjonen kan bare velges medlemmer. Som 471 
partiets representanter i offentlige verv bør bare velges medlemmer.  472 

Dette åpner for at personer kan nomineres på partiets valglister og representer 473 
partiet i ulike offentlige verv uten å være medlem av partiet. Dette er nok først og 474 
fremst en problemstilling på kommunenivå, ved at en el lokallag velger å 475 
nominere personer på partiets valgliste uten å stille krav om medlemskap. 476 
Erfaringsvis tegner de aller fleste medlemskap dersom de velges inn i 477 
kommunestyret.  478 

Det var delte meninger i utvalget om hvorvidt partiets vedtekter bør endres på 479 
dette punktet. Argumentene for å beholde gjeldende bestemmelse er å ha en 480 
lav terskel for å få personer til å stille som kandidater til valg og at de uansett 481 
forplikter seg på partiets grunnsyn og program gjennom å la seg nominere på 482 
partiets valgliste. Hovedargumentet for å stille krav om medlemskap for å bli 483 
nominert eller valgt inn i ulike offentlige verv, er å ikke skille mellom verv som 484 
tillitsvalgte og folkevalgt.  485 

Følgende alternative bestemmelse ble sendt på høring:  486 

Til tillitsverv i partiorganisasjonen kan bare velges medlemmer og som 487 
partiets kandidater ved valg kan det bare nomineres medlemmer.  488 

Høringen viste liten støtte til dette alternative forslaget og de fleste argumenterte for å 489 
beholde gjeldende bestemmelse. Utvalget kom på grunnlag av dette fram til at en ikke 490 
ville foreslå en endring av denne bestemmelsen.  491 

 492 
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Avstemningsregler 493 
 494 

Utvalget har vurdert hvorvidt partiet bør vedtektsfeste regler for avstemninger. 495 
Enkelte andre partier har tatt inn bestemmelser om dette i sine vedtekter. 496 
Utvalget har kommet fram til at en mener det er mest hensiktsmessig og 497 
tilstrekkelig at dette er omtalt i Håndbok for tillitsvalgte og folkevalgte i 498 
kommunen. Utvalget vil imidlertid anbefale at omtalene av avstemningsregler i 499 
denne håndboka gjennomgås og gjøres mer presise.  500 

 501 

Æresmedlemskap 502 
 503 

I Senterpartiets medlemsregister er det registrert 12 æresmedlemmer. Det 504 
fremgår ikke av registeret hvem som har utnevnt disse, men det antas at det først 505 
og fremst er lokallag som har stått for denne utnevnelsen. I de fleste tilfeller det 506 
nok også slik at æresmedlemskapet innebærer at vedkommende fritas for 507 
betaling av den årlige medlemskontingenten ved at denne betales av lokallaget. 508 
Enkelte andre partier har bestemmelser om æresmedlemskap, men på langt nær 509 
alle.  510 

Utvalget har kommet fram til at en ikke vil foreslå å ta inn egne bestemmelser 511 
om æresmedlemskap i partiets vedtekter. Dette innebærer at dagens praksis 512 
videreføres, altså at det er opp til det enkelt organisasjonsledd hvorvidt en 513 
ønsker å utnevne enkelte medlemmer som æresmedlemskap, herunder også 514 
grunnlaget for utnevnelsen og hvorvidt det skal innebære fritak for den årlige 515 
kontingenten.  516 

 517 

Retningslinjer for valgkomiteer 518 
 519 

Utvalget har vurdert om det skal tas inn nærmere bestemmelser om valgkomiteenes 520 
arbeid i vedtektene og/eller hvorvidt det bør utarbeides retningslinjer for 521 
valgkomiteenes arbeid på lokallags- og fylkesnivå, slik det er gjort for valgkomiteen på 522 
landsplan, jfr. Retningslinjer for valgkomiteens arbeid. Utvalget anbefaler sentralstyret å 523 
ta initiativ til å gjennomgå de sistnevnte retningslinjene, som sist ble revidert i 1990.  524 

Utvalget er av den oppfatning at behovet for slike retningslinjer på lokallags- og 525 
fylkesnivå er dekket gjennom kursheftet Hvem skal lede?  526 

 527 

 528 

 529 

file:///C:/Users/uy20/Downloads/Håndbok%20tillitsvalgte%20tillitsvalgte%20og%20folkevalgte%20i%20kommunen.pdf
file:///C:/Users/uy20/Downloads/Håndbok%20tillitsvalgte%20tillitsvalgte%20og%20folkevalgte%20i%20kommunen.pdf
https://www.senterpartiet.no/vedtekter-og-retningslinjer/vedlegg/valgkomiteens-arbeid
https://spvalg-my.sharepoint.com/personal/oi_sp_no/Documents/ORGANISASJON/UTVALG/Vedtektsutvalg%202022/Studiehefte%20hvem%20skal%20lede%20valgkomite%20og%20nominasjon%20mars2022.pdf
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Kontaktpersoner i lokallagene for Senterkvinnene og 530 

Senterungdommen  531 
 532 

I partiets vedtekter står det følgende i paragraf 6 (lokallaget):  533 

7. Blant styrets medlemmer velges sekretær og senterkvinnekontakt. Der det ikke 534 
er eget lokallag for Senterungdommen skal det velges senterungdomskontakt.  535 

 536 

Ved et søk i medlemsregisteret finner vi 53 SK-kontakter (fordelt på seks fylkeslag) og 42 537 
SU-kontakter (fordelt på sju fylkeslag). Dette kan tyde på at ordningen med slike 538 
kontaktpersoner i partiets lokallagsstyrer har utspilt sin rolle. Utvalget er opptatt av at 539 
partiet og øvrige organisasjonsledd har et bevisst forhold til vedtektene og at det som 540 
nedfelles der skal etterleves.  541 

Utvalget har derfor drøftet om en skulle foreslå å stryke dette punktet i vedtektene, men 542 
etter å ha innhentet vurderinger av dette fra fylkessekretærene, samt 543 
generalsekretærene i Senterungdommen og Senterkvinnene har utvalget kommet fram 544 
til at en ikke fremmer forslag om dette. De fleste innspillene har pekt i retning av å heller 545 
forsøke å få flere lokallag til å velge slike kontaktpersoner, blant annet ved at 546 
Senterungdommen og Senterkvinnene i større grad nyttiggjør seg av disse 547 
kontaktpersonene i sitt løpende arbeid.  548 

 549 

  550 
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Vedlegg 551 

 552 

 553 

Reglement for kommunestyregrupper og 554 

fylkestingsgrupper 555 
 556 

Utvalgets forslag til mal for reglement:  557 

 558 

Reglement for kommunestyregruppa / fylkestingsgruppa 559 

 i ……………………………… kommune / fylke for perioden ……………………………. 560 

Vedtatt …………………………. 561 

 562 

Tilpasses lokalt 563 

 564 

1.0 INNLEDNING 565 
Dette reglementet er, sammen med Senterpartiets vedtekter og Senterpartiets 566 
etiske retningslinjer, gjeldende for kommunestyregruppa / fylkestingsgruppa i 567 
……………………………. Senterparti 568 

 Følgende dokumenter er styrende for gruppa: 569 

• Senterpartiets vedtekter 570 
• Senterpartiets etiske retningslinjer 571 
(https://www.senterpartiet.no/Om%20SP/vedtekter-og-retningslinjer) 572 

 573 

2.0  GRUPPA 574 

………………………………………… Senterpartiets kommunestyregruppe / fylkestingsgruppe er 575 
sammensatt av de til enhver tid fungerende kommunestyremedlemmer / 576 
fylkestings-representanter, totalt ………. medlemmer med tale-, forslags- og 577 
stemmerett i alle saker som behandles av gruppa. 578 

 579 

For perioden ……………………….  består kommunestyregruppa / fylkestingsgruppa av 580 
følgende personer:      581 

        582 

        583 

        584 

 585 

https://www.senterpartiet.no/Om%20SP/vedtekter-og-retningslinjer
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I tillegg til kommunestyrerepresentanter / fylkestingsrepresentanter innkalles 586 
medlemmer i andre kommunale / fylkeskommunale styrer, råd og utvalg, 587 
vararepresentanter til kommunestyret / fylkestinget - samt lokallags- / 588 
fylkesleder. Disse møter med tale- og forslagsrett. 589 

Medlemmer i lokallaget har tale- og forslagsrett på gruppemøtene i 590 
kommunestyregruppa.  591 

(dette gjelder ikke for møtene i fylkestingsgruppa) 592 

 593 

3.0 GRUPPESTYRET 594 

Kommunestyregruppa / Fylkestingsgruppa skal konstituere seg med 595 
gruppeleder, gruppenestleder og ett gruppestyremedlem.   596 

For perioden …………………………. har gruppestyret følgende sammensetning: 597 

• Gruppeleder 598 
• Nestleder 599 
• Medlem 600 
 601 

Ordfører/varaordfører er observatør i gruppestyre. 602 

Gruppeleder kan innkalle andre medlemmer av kommunestyre- / fylkestinget til 603 
møte i gruppestyret dersom sakslista tilsier det.   604 

Gruppeleder representerer kommunestyregruppa i lokallagsstyre og på 605 
Senterpartiets fylkesårsmøte, med gruppas nestleder som vararepresentant. 606 
(Sistnevnte er avhengig av vedtektsendring, jfr. utvalgets forslag til endring) 607 

Tilsvarende representerer gruppeleder i fylkestinget gruppa i fylkesstyret og på 608 
Senterpartiets Landsmøtet – med gruppas nestleder som vararepresentant. 609 
(Sistnevnte er avhengig av vedtektsendring, jfr. utvalgets forslag til endring) 610 

 611 

4.0 FRAKSJONER OG FRAKSJONSLEDERE 612 
Der hvor Senterpartiets gruppa har flere medlemmer i et hovedutvalg / komite 613 
skal det velges en fraksjonsleder i hovedutvalg / komite: 614 

For perioden ………………………. velges følgende fraksjonsledere:  615 

•   616 
•   617 
•  618 
 619 

Fraksjonslederne har bl.a.  følgende oppgaver i fraksjonen: 620 

• Sørge for at fraksjonen drøfter sakene i forkant av alle møter 621 
• Orientere resten av gruppa om arbeidet i fraksjonen 622 
• Melde inn til gruppestyret aktuelle saker fra fraksjonen / utvalget til 623 

behandling i gruppemøtet  624 
• Legge fram utvalgets saker på gruppemøtet 625 
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• Ha kontakt med samarbeidspartienes utvalgsmedlemmer i forkant av 626 
utvalgsmøtene. 627 

 628 

I lokallag hvor det er aktuelt med fraksjonsledere har de ulike styrer, råd og 629 
utvalg følgende sammensetning: 630 

• Formannskapsfraksjonen er sammensatt av de faste medlemmene og 631 
1.vararepr i formannskapet 632 

• Hovedutvalgsfraksjonen er sammensatt av de faste medlemmene i 633 
utvalget, samt  634 
1. vara til det samme organet.   635 

• Fraksjonsleder har fullmakt til å kalle inn andre til fraksjonsmøte. 636 
 637 

5.0 MØTER I KOMMUNE- / FYLKESINGSGRUPPA 638 
Gruppemøter avholdes i forkant av ordinære «møterunder» i kommunens / 639 
fylkeskommunens styrer / råd og utvalg.  Videre avholdes det møter i gruppa når 640 
gruppeleder bestemmer det, eller minst tre av gruppas faste medlemmer ber om 641 
det. 642 

Det vedtas halvårige møteplaner for gruppa.    643 

Gruppemøtene i kommunestyregruppa er åpen for medlemmer  644 

Alle medlemmer i kommunestyre-/fylkestingsgruppa kan melde inn saker til 645 
saklista til gruppemøta Sakene sendes gruppeleder. 646 

Om det skulle være behov for gruppemøter mens kommunestyret/fylkestinget 647 
er satt, skal dette fremmes gjennom gruppeleder. 648 

Gruppa skal/bør, både i forkant og i etterkant av kommunestyre- /fylkestingets 649 
møter ha et kort møte. Dette skal bidra til at alle gruppas medlemmer skal føle 650 
seg trygge på sakene i forkant og ivaretas i etterkant.  651 

Gruppeleder er ansvarlig for å fordele saker til gruppemedlemmene i forkant av 652 
kommunestyremøtene.  653 

Det bør skrives referat fra gruppemøtene hvor det kommer fram hvilke saker som 654 
er diskutert og med en kort oppsummering av konklusjoner i saker hvor gruppa er 655 
uenige i innstillingen. 656 

Ordinære gruppemøte avholdes i utgangspunktet (møtelokale) på ……..dager med 657 
tidsramme fra kl. ………. til kl. …………… 658 

Gruppeleder har fullmakt til å bestemme andre møtested og andre tidspunkt for 659 
gruppemøtene. 660 

Medlemmer som i utgangspunktet er valgt inn i kommunestyret/fylkestinget fra 661 
andre partier, men som i løpet av perioden melder overgang til Senterpartiet kan, 662 
etter godkjennelse av gruppestyret, tiltre gruppa som fullverdig medlem. 663 

 Karantetid? 664 

 665 
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Representanter som erklærer seg som uavhengige skal ikke delta på 666 
gruppemøter i Senterpartiet. 667 

 668 

6.0 MØTER I GRUPPESTYRET 669 
Det avholdes møte i gruppestyret når gruppeleder eller de to faste medlemmene 670 
i gruppestyret ber om det.  671 

Møtene i gruppestyret skal holdes for lukkede dører. 672 

Det skal skrives referat fra møtene i gruppestyret med en oversikt over saker som 673 
har vært diskutert. 674 

 675 

7.0 HABILITET 676 
Habilitetsregler som gjelder for offentlige styrer, råd og utvalg er også gjeldende 677 
for medlemmer i kommunestyre- / fylkestingsgruppa. 678 
 679 
Det er det enkelte medlem som plikter å ta opp spørsmål knyttet til sin egen 680 
habilitet.  Dersom det er tvil om vedkommende er habil skal gruppa avgjøre dette 681 
med vanlig flertall. 682 

 683 

8.0 AVSTEMNINGER I FORLKEVALGTE FORA  684 
Vedtak og konklusjoner i gruppa, eller fraksjonen er rådgivende for det enkelte 685 
gruppemedlem. 686 

Det skal tungtveiende grunner til for å gå imot vedtak / konklusjoner i gruppa, 687 
gruppestyret eller fraksjonene ved avstemning i folkevalgte organer.   688 

De av representantene som ønsker å stemme imot flertallet skal informere om 689 
dette på gruppemøte.  Dersom en har forfall på gruppemøte der saken er oppe til 690 
drøfting, og likevel ønsker og stemme for et annet standpunkt, skal gruppeleder 691 
/ fraksjonsleder orienteres om dette i forkant av møtet.   692 

De som representerer mindretallet i gruppa har, etter avtale med gruppeleder / 693 
fraksjonsleder, anledning til å framføre sitt syn / gi en stemmeforklaring i 694 
folkevalgte organer. Dette skal gjøres på en måte der en ikke går til «politisk 695 
angrep» på egne partifeller.   696 

I saker som gjelder personvalg, der Sp-medlemmer er kandidater, er alle i gruppa 697 
forpliktet til å stemme for det flertallet har bestemmer.   698 

 699 

9.0 MEDIEARBEID 700 
Kommunestyregruppa har som målsetting å være synlige i media.  Mediestrategi 701 
bør være tema på alle ordinære gruppemøter.  702 

Gruppemedlemmene oppfordres til å være aktive på sosiale media i sitt arbeid 703 
som folkevalgt i Senterpartiet. 704 

Senterpartiets etiske retningslinjer skal følges.  705 

 706 
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10.0 STUDIEARBEID 707 
Arbeidet i gruppa skal registreres som studiearbeid i Senterpartiets 708 
Studieforbund.  Gruppeleder er ansvarlig for at dette blir gjennomført. 709 

Studieplanen «Politisk arbeid» legges til grunn for dette arbeidet. 710 

 711 

11.0 SAMARBEID MED ANDRE PARTI 712 
………………………. 713 

……………………….. 714 

Senterpartigruppa har som overordna målsetting å få til et best mulig samarbeid 715 
med alle partier i kommunestyret. 716 

 717 

12.0 SOSIALISERINGSAKTIVITETER 718 
Det er en målsetting at en minst to ganger i året skal ha en sosial samling i 719 
gruppa.   720 

 721 

13.0 ENDRING AV REGLEMENTET 722 
Eventuelle forslag om å endre dette reglementet skal fremmes gjennom 723 
gruppeleder.  Forslaget skal deretter legges fram til diskusjon i 724 
kommunestyregruppa som gjør vedtak med alminnelig flertall. 725 
 726 

14.0 AVSLUTNING 727 
Medlemmer og observatører i kommunestyregruppa forplikter seg til å sette seg 728 
inn i dette reglementet og følge det.   729 

Gruppeleder er ansvarlig for å sende dette til alle medlemmer i 730 
kommunestyregruppa. 731 

 732 

  733 
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Endringer retningslinjene for rådsmøter på fylkesnivå 734 
 735 

Utvalgets forslag til reviderte retningslinjer:  736 

 737 

Rådsmøter  738 

Rådsmøtene består av:   739 

• fylkeslagets/fylkesdelslagenes ts styre(r) i Senterpartiet, Senterkvinnene og 740 
Senterungdommen  741 

• stortingsrepresentanten(e) 742 
• fylkestingsmedlemmene og fylkesrådsmedlemmene andre medlemmer av 743 

fylkespolitiske organer og utvalg 744 
• Ordførere, eller varaordfører i de kommunene vi har det. 745 
• gruppeledere i kommuner som ellers ikke er representert i rådsmøtet 746 

sentralstyremedlemmer fra fylket/stortingsvalgkretsenfra de kommuner som 747 
ikke er representert med ordfører eller varaordfører sentralstyremedlemmer fra 748 
fylket/stortingsvalgkretsen 749 

• lokallagsledere fra kommuner som evt. ikke har kommunestyrerepresentanter. 750 
• fylkessekretær (med talerett)  751 

Det er fylkespartiets leder/leder av samarbeidsstyret som innkaller til og leder 752 
rådsmøtene, i samråd med gruppelederen.  753 

Det avholdes rådsmøter når AU/samarbeidsstyret eller gruppestyret ber om det, eller 754 
hvis et flertall av styret i fylkeslaget/fylkesdelslaget eller fylkestingsgruppa krever det. 755 

 756 
Formålet med rådsmøtene er å få samsvar mellom partiets program og praktisk politikk, 757 
samt å drøfte den fremtidige utvikling i fylket.   758 

Møtet skal drøfte:  759 
 760 

• Større prinsipielle saker som ventes å komme opp i fylkestinget på lengre sikt, 761 
herunder saker som angår generelle programposter i fylkestingsvalgprogrammet 762 
og som derfor bør utredes og drøftes nærmere.  763 

• Politiske ideer og saker som bør tas opp i form av spørsmål eller interpellasjoner i 764 
fylkestinget.   765 

• Rikspolitiske saker som angår fylket og/eller dets kommuner.  766 
• Interkommunale saker som berører over halvparten av kommunene i et fylke.  767 

 768 

Konklusjoner/avstemninger i rådsmøter er rådgivende for partiets representanter i 769 
fylkeskommunale verv.  770 
Det føres protokoll på møtene, og vedtak må i tide meddeles dem det angår.  771 


