Foreløpig rapport fra evalueringsutvalget

Fylkes- og kommunevalg 2019
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Forord
Fylkesstyret nedsatte et evalueringsutvalg 30.10.19. I utgangspunktet ble det utnevnt tre
representanter til utvalgt, men en hadde ikke mulighet til å stille. Etter å ha forsøkt å
rekruttere en kandidat til uten hell, ble utvalget satt med to medlemmer 06.01.20. I etterkant
av dette møtet utnevnte Senterkvinnene sin representant. Utvalgets korte tid å arbeid på samt
begrenset antall medlemmer, gjør at rapporten bør ses på som et utgangspunkt for drøfting på
årsmøtet, at evalueringsutvalget fortsetter sitt arbeid med årsmøtets innspill og at den endelig
rapporten leveres fylkesstyret.

Utvalget består av:
Ragnhild Gilberg (leder)
Ragnar Molland (medlem)
Hilde Widerberg (Senterkvinnene)
Senterungdommen har ikke oppnevnt representant til evalueringsutvalget.

God lesing, og god debatt!

Ragnhild Gilberg
leder av evalueringsutvalget
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Innledning
Utgangspunktet for evalueringen er en valgkamp som ga et historisk godt SP-valg i Akershus.
Ordførerkollegiet i Akershus Senterparti femdoblet (!) seg og med syv varaordførere, er det
dyktige Akershus-politikere i toppledelsen i 12 av 21 Akershuskommuner. I fylkestinget i
Viken ble det valgt inn 12 SP-representanter, hvorav fire fra Akershus.
Vi har i evalueringsprosessen hentet inn opplysninger fra lokallag, fylkesstyret,
toppkandidater i kommuner og fylket, ansatte og valgkamputvalg gjennom en nettbasert
spørreundersøkelse. Videre har vi hatt samtaler med toppkandidater på fylkesnivå og ledelsen
i Akershus Senterparti. Utgangspunktet for undersøkelsen og samtalene er hvordan
fylkesleddet har drevet valgkamp og i hvilken grad lokallagene har fått nødvendig støtte til sin
valgkamp. Evalueringsutvalget vil gjerne i sitt videre arbeid nærmere inn på valgkampen i
lokallagene. «Nær folk» er et godt slagord også for valgkamp!

Nominasjon og programarbeid Viken
Fylkestingsvalget 2019 ble spesielt på flere måter. Spesielt fordi de tre fylkene Akershus,
Østfold og Buskerud skulle gå sammen i den kunstige konstruksjonen, det nye storfylket
Viken. Dette krevde først og fremst at fylkeslagene måtte enes om en fylkestingsliste og et
program. Senterpartiet har som kjent bestemt at den gamle fylkesstrukturen skal beholdes i
vår organisasjon, og det ble derfor satt ned et samarbeidsstyre bestående av arbeidsutvalgene
fra de tre Viken-fylkene. Dette styret skulle ikke fatte politiske beslutninger, men legge til rett
for gode praktiske løsninger og god fremdrift i arbeidet mot valget. Tilbakemeldinger til
evalueringsutvalget tilsier at det var Akershus som i stor grad har drevet arbeidet i
samarbeidsstyret fremover.
Det ble satt ned en nominasjonskomitee bestående av representanter fra de tre fylkene. Til
komiteens leder ble Brita Skallerud valgt. Senere ønsket Brita å stille sitt kandidatur til
disposisjon i fylkestingsvalget og forlot lederplassen til fordel for Sigrid Hjørnegård.
Lokallagene ble gitt anledning til å komme med innspill til nominasjonen i flere omganger, og
den endelige lista ble valgt i nominasjonsmøte på Sundvollen hotell 12. januar 2019. Det ble
her laget en liste med lik fordeling på representanter fra de tre fylkene. Listetoppen var vår
egen Anne Beathe Kristiansen Tvinnereim, Olav Skinnes fra Buskerud på andre og Johan
Edvard Grimstad fra Østfold på tredje. Brita Skallerud fikk fjerde plassen.
Evalueringsutvalget mener det ble lagt godt til rette for involvering fra lokalleddet i
nominasjonsprosessen. Det er viktig at lokalene deltar i prosessen for på den måten å få et
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bedre eierskap til den endelige lista. Nominasjonsmøtet ble holdt i januar 2019.
Evalueringsutvalget mener det var en fordel at lista var valgt før fylkesårsmøtet, men ser også
at det med fordel kan gjøres enda tidligere. Med et så stort «nedslagsfelt» som Viken, er det
viktig å gi godt tid til at alle toppkandidater blir kjent i organisasjonen og er klare til å drive
valgkamp tidlig. Særlig er det viktig dersom det er nye toppkandidater på lista.
Mange lokallag avholdt nominasjonsmøte før årsskifte 2018/2019. Utvalget mener dette er en
fordel da det gir god tid til å bygge både førstekandidat og lag, særlig der nye kandidater skal
gjøres kjent.

Programkomiteen:
Det ble også satt ned en programkomitee med representanter fra de tre fylkene. Forslag til
program ble sendt ut på høring i organisasjonen og endelig vedtatt på vedtaksmøte 6. april.
Som ventet ble Nei til Viken hovedsak i programmet.
Komiteens leder: Tron Kallum
Komiteens sekretær: Anne Koht-Norbye
Østfold
Tron Kallum
Sylvia Brandsrud
Johan Edvard Grimstad
SUL Anna-Marie Halvorsrud
vara:
Tuva Nybakk - Senterungdommen
Senterkvinnene
Elisabeth Strengen Gundersen
vara:Annette Lindahl Raakil
Akershus
Ole-Asbjørn Ness
Anne-Line Kjos Sollie
Marianne Røed
vara:
Anders Klaseie
SUL Dorthea Enger
Senterkvinnene
Gerd Knutsen
vara: Ann-Kristin Fiskerud
Buskerud
Anne Grimsrud
Else Marie Rødby
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Per Lyder Frøvoll
vara:
Hans Petter Aasen
SUL Knut Skinnes
vara: Magnus Weggesrud
Senterkvinnene
Viel Jaren Heitmann
vara: Kari Ask

Valgkampsekretær i Viken:
Valgkampsekretær skulle koordinere arbeidet i hele Viken. Valgkampsekretær kom på plass
seinere enn ønsket grunnet mangel på avklaringer mellom fylkene. Valgkampsekretær i
Magnus Weggesrud tilbakemeldes å ha e stor del av æren for at valgkampen må anses som
veldrevet.
Evalueringsutvalget vil påpeke viktigheten av at rammene rundt en så stor valgkamp må være
på plass i starten av valgåret, samtidig med nominasjonen. Det må være så forutsigbart som
mulig hvilke forutsetninger vi har å forholde oss til for å drive valgkamp når tre fylker
samarbeider.
Valgkamputvalg i Akershus:
Valgkamputvalget besto av:
Eline Oserud
John Arne Balto
Brita Skallerud
Morten Vollset
Erlend Rinden
Fylkeskontoret
Valgkamputvalget valgte satte av penger til en lokallagspott folk kunne søke på. Dette fikk
god respons hvor flere lokallag søkte om støtte og fikk innvilget dette.
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Arrangementer
Det var mange store og små arrangementer rundt om i fylket vårt i løpet av valgkampen.
11. februar ble det gjennomført skolering av kandidater til kommune- og fylkestingsvalget.
Her fikk man peptalk med partileder’n og innføring i forhandlinger. Særlig det siste kan sies å
ha gitt stort utbytte, antall ordførere, varaordførere og fylkesråd tatt i betraktning.
Den store valgkampsamlingen ble arrangert 11. mai for alle lokallagene. Den foregikk i
Skedsmo rådhus. Foruten fotografering til valgkampbrosjyrer var dette temaer på samlingen:
●
●
●
●

Bevissthet som forbilde ved John-Erik Vika
Sosiale medier ved Syver Zachariassen
Mediehåndtering ved Brita Skallerud
“De gode eksemplers makt” Slik driver vi valgkamp hos oss
o Tone Skretting, Vestby
o Ragnar Molland, Bærum
o Marius Torgersen, Nes
● Vi skal vinne Viken ved Anne Beathe Kristiansen Tvinnereim
Denne samlingen gis gode tilbakemeldinger i evalueringsutvalgets undersøkelse, både med de
temaene som ble belyst, tidspunktet for samlingen og muligheten en slik samling gir til å
treffe politikerkollegaer fra fylket.
Valgkampens høydepunkt (bortsett fra valgresultatet) var kanskje folkemøtet i Enebakk med
partileder Trygve Slagsvold Vedum. Med et utrolig oppmøte, må dette anses som svært
vellykket.
Den nasjonale valgkampåpningen var lagt til vårt fylke, til Eidsvoll 10. august, med både
sentrale og lokale toppolitikere på plass.
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Gjennomføring av valgkampen
Evalueringsutvalgets undersøkelse viser at alle lokallagene var førnøyd med gjennomføring
av valgkomapen lokalt:

Undersøkelsen viser også at man alt i alt er fornøyd med valgkampen på fylkesnivå
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Medieoppslag, valgresultat og vår undersøkelse viser at Nei til Viken var en tydelig hovedsak
som vi lykkes i å profilere på fylkesnivå.

På spørsmål om hvilke saker som var viktigst i valgkampen lokalt når imidlertid ikke denne
saken helt opp. Der finner vi gode senterpartisaker med lokal forankring som, i likhet med
Viken-saken, ofte handler om trygge og gode lokalsamfunn der folk bor.

Alle lokallag utarbeidet lokal valgbrosjyre, noen lokallag utarbeidet flere. Produksjon av
brosjyrene og oppsett ble formidlet via fylkeskontoret, noen lokallag sto for produksjon av
brosjyrene på egenhånd. Fylkesbrosjyrene ble utarbeidet etter samme mal. Assistansen rundt
dette og trykkingen av brosjyrer gis gode tilbakemeldinger. Det er viktig at det er enkle
løsninger for å lage gode trykksaker som kan brukes lokalt. Senterpartiet har et godt utvalg av
annet «stæsj» til valgkampen, og vår undersøkelse viser at lokallag gjerne utarbeider lokale
varianter i god SP-ånd med f.eks lokal honning fra Vestby og lokale grønnsaker.
Evalueringsutvalget ønsket i undersøkelsen en tilbakemelding på valgkampeffeketer. Her er
det noe blandet tilbakemelding, og vi kan kanskje driste oss til å konkludere med at her
foretrekker vi forskjellige ting, men at man jevnt over er fornøyd.
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Evalueringsutvalget mener fylkeskontorets rådgivende funksjon ut mot lokallagene er viktig i
en valgkamp. Det var skifte av fylkessekretær i Akershus i august, rett i forkant av
valgkampens innspurt. Tidspunktet var særs uheldig og arbeidspresset på påtroppende
fylkessekretær ble meget stort i valgkampinnspurten. Evalueringsutvalget ser at dette kan ha
påvirket servicen ut mot lokallagene. Vår undersøkelse viser at noen lokallag kunne ønske seg
tettere oppfølging. Ressurser på fylkeskontoret er viktig for gjennomføring av en god
valgkamp.
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Valgresultater
Som kjent er det så å si bare gledelige valgresultater i kommunene i Akershus og Viken. Fem
ordførere, syv varaordførere, fylkesråd for klima og miljø, veg og distrikt og næring og
tannhelse. Det ble valgt inn hele 12 fylkestingsrepresentanter i Viken fylkesting, hvorav fire
er fra henholdsvis Akershus, Østfold og Buskerud.
I fire av Akershuskommunene har velgerne gitt SP mer enn en fjerdedel av stemmene.
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Facebook:
Anne Beathe Tvinnereim sin facebook-side
Det ble tidlig gjort en jobb med å øke antall følgere før sommeren.

Facebook ble kjempeviktig for å spre kjernebudskapet om Nei til VIKEN.
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Foreløpig oppsummering
En enkel oppsummering av arbeidet rundt valget er en godt gjennomført valgkamp og et godt
valgresultat. Det er moro å drive valgkamp i medvind! Det vil alltid være
forbedringspotensiale, og foreløpig vil evalueringsutvalget særlig peke på at kanskje den
viktigste jobben vi gjør er å gjøre organisasjonen robust i mellomvalgsår, prioritere å bygge
lag og gi opplæring og skolering til alle ledd i organisasjonen.

12

