Prosjektet «Ett Senterparti i Agder»
Dette prosjektet har som mål å gjennomføre nominasjon til fylkestingsvalget i
2019, gjennomføre en programprosess, samt å tilrettelegge for nødvendige
endringer i partiorganisasjonen som følge av fylkessammenslåing.
Et nytt fylkeslag, dannet av alle lokallag i Agder, etableres ved fylkesårsmøtet i februar 2019.
Fylkesårsmøtene i både Aust- og Vest-Agder Senterparti har enstemmig sluttet seg til dette.

De tre hovedelementene
•

Nominasjon til fylkestingsvalget i 2019

•

Utarbeiding av nytt fylkestingsvalgprogram

•

Et organisasjonsutvalg som skal forberede det nye fylkeslaget

Generelt det legges vekt på at alle tre prosessene skal være åpne, inkluderende og legge til rette for
et samlet fylkeslag fra 2019. Det er en viktig forutsetning at hele organisasjonen skal føle tilhørighet
og eierskap til det nye fylkeslaget.
Det er grunn til å understreke at dette ikke bare er en fusjon mellom to fylkeslag, men en sjanse til å
skape noe nytt og gjøre endringer som gir oss en bedre organisasjon for å drive med det som er det
aller viktigste, nemlig senterparti-politikk.

Sammensetning av grupper og utvalg
Fylkesstyrene har utnevnt medlemmer til styringsgruppe for prosjektet, programkomite og
organisasjonsutvalget. Senterungdommen tiltrer.

Styringsgruppa for prosjektet:
Vest-Agder

Aust-Agder

Thor Jørgen Tjørhom

Oddbjørn Kylland

Ole Magne Omdal

Leiv Rygg Langerak

Margrethe Handeland

Kirsten Helen Myren

Oddbjørn Kylland leder styringsgruppa.

Organisasjonsutvalget:
Vest-Agder

Aust-Agder

Ole Magne Omdal

Kirsten Helen Myren

Ole Sigurd Fidjestøl

Lars Magne Tønnesøl

John Øyslebø

Helga Raudsandmoen

Sigmund Oksefjell

Siv Brekka

Kirsten Helen Myren leder utvalget

Programkomiteen:
Vest-Agder

Aust-Agder

Margrethe Handeland

Leiv Rygg Langerak

Jon Grindland

Margit Smeland

Gunvor Birkeland

Knut A. Austad

Margrethe Handeland leder programkomiteen

Nominasjonskomite (valgt av fylkesårsmøtene):
Vest-Agder

Aust-Agder

Ole Sigurd Fidjestøl

Tore Stalleland

Mona Fredbo

Gro-Anita Mykjåland

Reidar Heivoll

Kåre Haugaas

Tore Stalleland leder nominasjonskomiten

Framdriftsplan for nominasjonsprosessen
Forslaget baserer seg på Senterpartiets retningslinjer for nominasjon ved fylkestingsvalg, med noen
justeringer.
https://www.senterpartiet.no/Om%20SP/vedtekter-og-retningslinjer/nominasjonsprosessen-vedfylkestingsvalg
Februar/Mars:

Fylkesårsmøtene orienteres om nominasjonsprosessen
Komiteens medlemmer velges av fylkesårsmøtene

Mars:

Komiteen konstituerer seg
Det sendes ut brev til lokallaga, senterungdommen og
senterkvinnene i h.h.t. pkt. 2 i retningslinjene. Frist settes til 15. mai

Juni:

Om ønskelig gjennomføres pkt. 4 i retningslinjene. Innkomne forslag
sendes ut til lokallaga (runde 2), med svarfrist 10. september.

Oktober:

Komiteens endelige listeforslag presenteres senest 24. oktober.
Innkalling til nominasjonsmøte sendes ut i uke 43.

November:

Nominasjonsmøte lørdag 24.

Framdriftsplan for programprosessen
Januar/februar:
Komiteen konstituerer seg og starter sitt arbeid.

Juni:

Utkast til program foreligger senest 1. juni, sendes ut på høring
sammen med andre runde i nominasjonen.

September:

Svarfrist for høring den 10.

November:

Endelig programforslag foreligger før nominasjonsmøtet 24.
november. Programkomiteen presenterer forslaget på
nominasjonsmøtet, og det sendes ut til lokallaga.

Januar 2019:

Frist for å fremme endringsforslag 18. januar.
Fylkesstyrene innstiller på endringsforslag lørdag 26.

Februar 2019:

Endelig behandling på fylkesårsmøte.

Framdriftsplan for organisasjonsutvalget
Utvalget må i stor grad selv organisere seg selv med tanke på møter og organisering av arbeidet. Men
i h.h.t. vedtatt prosjektplan skal de legge fram en delinnstilling på viktige områder innen
fylkesstyrenes fellesmøte i april 2018, og en helhetlig rapport i oktober.
Til «april-rapporten» foreslås følgende:
•
•
•
•
•

Status for lokallag og fylkeslag (dette er tenkt summarisk)
Økonomi
Det nye fylkesstyrets sammensetning og arbeidsform
Gjennomføring av fylkesårsmøter og andre fylkessamlinger
Forholdet til andre deler av «senterfamilien» (Studieforbundet, Senterungdommen og
Senterkvinnene)

Til «oktober-rapporten» foreslås følgende:
•
•
•
•
•
•

Møtepunkter og arbeidsformer mellom fylkeslag og lokallag
Hvordan bygge en felles kultur og bli et sterkt lag
Hvordan senterpartiet skal bli et større og sterkere parti i Agder
Hvordan det nye fylkeslaget kan jobbe for å løfte politiske saker
Utfordringer ved stortingsvalget i 2021
Organisasjonsendringer som følge av kommunereformen

Det er her bare tatt med de punktene som er listet opp i prosjektplanen, men andre tema kan
selvsagt løftes inn i gruppa.

