
                 

 

Handlingsplan 2021 

Akershus Senterparti 

 

Innledning: 

Handlingsplanen setter rammene og prioriteringene for det neste arbeidsåret. Covid-19 
vil sette begrensinger for fysiske møter i arbeidsåret. Det tas derfor forbehold om dette i 
planlegging og gjennomføring av arrangementer.  

 

Valgkamp 

Vi skal gjennomføre en godt planlagt valgkamp hvor våre toppkandidater synes godt 
gjennom hele valgkampen og hvor vi viser at SP-politikk også er god politikk for mer 
folkerike områder. Valgkamputvalget står for planlegging og gjennomføring.  

Vi skal benytte oss av de gode ressursene vi har i hele fylkeslaget. Lokallagene skal 
involveres i arbeidet, blant annet gjennom «lytterunder» hvor toppkandidatene deltar på 
samlinger regionsvis i Akershus for å få innspill til lokale saker.  

 

Politiske prioriteringer 

Akershus Senterparti skal være en tydelig stemme mot regjeringens 
sentraliseringspolitikk. Vi skal jobbe for oppløsning av Viken, og for tjenester nært folk. 
Resolusjoner som blir vedtatt på fylkesårsmøte skal følges opp. På hvert 
fylkesstyremøte skal det løftes minst en politisk sak inn i fylkesstyret som ender i et 
vedtak/uttalelse.  

 

Folkevalgtsamling: 

Senterpartiet har nå 93 kommunestyrerepresentanter i Akershus og vi er i posisjon i 
nesten alle kommunene. Det skal avholdes samlinger for å gjøre våre folkevalgte trygge 
i sin rolle, øke kunnskap og bygge lag. 

 

Ordførerforum: 

Det skal avholdes ordførerforum for ordførere og varaordførere møtes fire ganger i løpet 
av året. 

Gudbrand Kvaal er representant for Akershus i nasjonalt ordførerforum.   
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Gruppelederforum: 

Det skal avholdes gruppelederforum for gruppeledere. 

 

Styreopplæring 

I etterkant av lokallagsårsmøtene ønsker vi å gjennomføre en styreopplæring for de nye 
lokallagsstyrene. Vi ønsker å bygge sterke lokallag som er gode på organisasjonsarbeid 
og politikk. Styreopplæringen gjøres digitalt. Vi ønsker i tillegg å arrangere egne 
lokallagsledersamlinger i løpet av året.   

 

Reiselag:  

Det skal opprettes et reiselag bestående av tillitsvalgte og folkevalgte fra hele Akershus. 
Reiselaget skal dra ut på en reiserunde i alle lokallag i løpet av våren 2021. Målet med 
reiselagsrunden er å skape motivasjon inn i valgkampen, og høre på hva som er viktige 
saker for hvert enkelt lokallag. Smitteverntiltakene vil selvfølgelig spille inn på 
gjennomføringen av reiserunden.  

 

Webinarer: 

Webinarer er gode lavterskeltilbud som gir rask og god kunnskap. Vi skal arrangere 
webinarer som er av interesse for medlemmer, tillitsvalgte og folkevalgte med jevne 
mellomrom med oppstart januar 2021. Her er fylkesstyret allerede i gang med å 
arrangere webinarer hver torsdag kl. 20:00.  

 

Studiearbeid: 

Studiearbeid er livsnerven i Senterbevegelsen. Fylkesstudieleder følger opp lokallagene 
i sitt studiearbeid. Studiearbeid er en viktig metode for arbeidet i lokallagene, 
kommunestyregruppene, folkevalgtsamlingene og ordfører- og gruppelederforum. 

Vi har et mål om økt antall studietimer og at alle studietimer blir registrert. 

Vi skal arrangere et møte for alle studieledere i lokallagene.  

 

Evaluering av valgkampen 

På fylkesårsmøte i februar velges et evalueringsutvalg som skal evaluere 
gjennomføringen av valgkampen i Akershus Senterparti. Ved å velge 
evalueringsutvalget i god tid før valgkampen, kan medlemmene i utvalget notere seg 
ting underveis i valgkampen som kan være relevante å evaluere. I tillegg er det lettere 
for utvalget å komme raskt i gang med jobben etter valgkampen er over.  
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Fylkesstyremøter: 

Det skal avholdes styremøter jevnlig. Minst ett fylkesstyremøte i halvåret skal legges ut i 
lokallaga og kombineres med bedriftsbesøk og utadretta opplegg, hvis 
smittesituasjonen tillater det.  

 

Overordna tidsramme: 

Før sommeren: 

• Webinarer 
• Styreopplæring 
• Folkevalgtsamling 
• Studieledersamling 
• Lokallagsledersamling 
• Ordførerforum x 2 
• Reiselagsrunde 
• Landsmøte 4.-6. juni 

 

Etter sommeren: 

• Webinarer 
• Valgkampåpning 
• Valgdag og valgvake 13. 

september 
• Styremøte ut i fylket 
• Folkevalgtsamling 
• Lokallagsledersamling 
• Gruppelederforum 
• Ordførerforum x 2 

 

Nytt styre konkretiserer datoplan som sendes ut til lokallaga. 


