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1 Tillitsvalgte 
 
Fylkesstyret har i arbeidsåret bestått av: 
 
Tomas Iver Hallem  Verdal   Leder 
Randi Dille   Namsos  1. nestleder 
Kari Anita Furunes  Meråker  2. nestleder 
Ida Stuberg   Inderøy   Studieleder 
Olav Jørgen Bjørkås  Flatanger  Styremedlem 
Alf Magnar Reberg  Levanger  Styremedlem 
Steinar Bach   Lierne   Styremedlem 
Marit Voll   Verdal   1. vararepresentant 
 
I tillegg møter: 
Dorthea Elverum  Stjørdal   Leder i Senterungdommen  
Christina Ramsøy  Steinkjer  Leder Senterkvinnene  

(til juni 2017, etter det ingen representant fra Senterkvinnene) 
Per Olav Tyldum  Overhalla  Leder i ordførerforum  
Gunnar Alstad   Stjørdal   Medlem i gruppestyret  
Marit Arnstad   Stjørdal   Stortingsrepresentant  
 
Vararepresentanter: 
Hans Oskar Devik  Røyrvik   2. vararepresentant 
Randi Holien Bartnes  Steinkjer  3. vararepresentant 
Nils Nordbotn   Stjørdal   4. vararepresentant 
 
Representant i Senterungdommens fylkesstyre:  Randi Dille 

         Vararepresentant:  Kari Anita Furunes 
 
 
Marit Arnstad er stortingsrepresentant og var medlem i Energi- og miljøkomiteen til 30.9.2017. Fra 
12.10.17 er hun medlem av Utdannings- og forskningskomiteen.  
Marit Arnstad er parlamentarisk leder for Senterpartiets stortingsgruppe og medlem i den utvidede 
utenriks- og forsvarskomiteen. 
 
Tomas Iver Hallem er 3. vararepresentant til Senterpartiets sentralstyre.  
 
Tomas Iver Hallem er medlem av landsstyret. 
 
Ada Arnstad er leder i Senterungdommen, da hun ble gjenvalgt pålandsmøtet i november 2017. 
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2 Fylkesårsmøtet 2017 
 
Årsmøtet ble holdt på Scandic Hell, Stjørdal 10. - 11. februar 2017. Det møtte 119 delegater. 
 
Fylkesleder Tomas Iver Hallem ønsket velkommen til fylkesårsmøtet og holdt minneord for 
Arne Sandnes og Arne Skomsvold.  
 
Fylkesleder Tomas Iver Hallem og Stortingsrepresentant og parlamentarisk leder Marit Arnstad 
hadde innledning til debatt fredag ettermiddag. Hallem var innom flere temaer og hovedsakene var 
veien videre for Trøndelag og Senterpartiet sin viktige rolle for å sikre gode tjenester i hele 
Trøndelag. Han introduserte videre Marit Arnstad med ny valgvideo for stortingsvalgkampen 2017.  
Marit Arnstad var innom mange temaer, de viktigste var regjeringens sentraliseringsiver, reversering 
av tvangssammenslåinger av kommuner, politireformen, samferdselsløsninger utenfor de store 
byene, kampen for lokalsykehusene, rammebetingelsene for landbruket, digital infrastruktur og 
rovdyrsituasjonen.  
I den påfølgende generaldebatten hadde 26 delegater innlegg.  
 
Resolusjonskomiteen bestående av Randi Dille(leder), Magnus Delbekk, Kari Anita Furunes, Hans 
Oskar Devik og Bjørn Ludvig Bergsmo (sekretær) la fram 4 resolusjoner som ble vedtatt av årsmøtet: 
 «En vellykket integrering oppnås best med lokalt engasjement» 
 «Alle innbyggere skal ha bredbånds - og mobildekning» 
 «En ambisiøs satsing på veger og trafikksikkerhet i Nord-Trøndelag» 

«Gjenopprett en egen utdanning for heimevernets behov» 
 
Årsmelding for 2016 ble enstemmig vedtatt med en redaksjonell endring 
 
Regnskap 2016 ble godkjent med et overskudd på kr. 
788 125,-. Overskuddet ble disponert med overføring 
til valgfond på kr. 650 000,- og resterende, kr. 138 
125,- ble overført fri egenkapital.  
 
Virksomhetsplan 2017 ble enstemmig vedtatt. 
 
Budsjett for 2017 ble enstemmig vedtatt. Budsjettet er 
på kr. 2 630 000,-. Det budsjetteres med å bruke kr. 
650 000,- av valgfondet. 
 
Stortingsrepresentant Marit Arnstad delte ut 
stortingsgaven til Eline Lello, Anne Marken og Kari 
Anita Furunes.   
 

Her får Eline Lello tildelt stortingsgaven av 
Marit Arnstad. 
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Lørdag formiddag ble saken om 
sammenslåing av Senterpartiet i Nord- og 
Sør-Trøndelag til Trøndelag Senterparti 
behandlet. Tomas Iver Hallem orienterte 
om prosessen og presenterte forslaget til 
vedtak. Som ble enstemmig vedtatt.  
 
Vedtak: 

Senterpartiet i Nord-Trøndelag og 
Senterpartiet i Sør-Trøndelag slås 
sammen til ett fylkeslag, Trøndelag 
Senterparti fra 1.1.2018. Videre 
prosedyre for sammenslåing av 
fylkeslagene vedtas i fellesmøte 
med fylkesårsmøtene til Senterpartiet i 
Nord-Trøndelag og Senterpartiet i Sør-
Trøndelag lørdag 11.2.17. 

 
På vegne av valgkomiteen bestående av Vigdis Hjulstad Belbo og Eva H. Andersen, Leif Hjulstad, Hege 
Nordheim-Viken, Finn Egil Adolfsen og Oddvar Vigdenes presenterte leder Vigdis Hjulstad Belbo 
valgkomiteens innstilling.  
 
Randi Dille og Kari Anita Furunes ble enstemmig gjenvalgt som nestledere. Alf Magnar Reberg ble 
gjenvalgt som styremedlem. Som nytt styremedlem ble Olav Jørgen Bjørkås valgt da Johan Petter 
Skogseth ikke ønsket gjenvalg. Som varamedlemmer for ett år ble Marit Voll, Hans Oskar Devik, Randi 
Holien Bartnes og Nils Nordbotn valgt. Alle valgene er for ett år. 
 

2.1 Fellesmøte med fylkesårsmøtene i Nord- og Sør-Trøndelag 
Lørdag formiddag ble fylkesårsmøtene til Nord-Trøndelag og Sør-Trøndelag samlet til ett felles møte 
for å fatte endelig vedtak om sammenslåing av fylkeslagene til Trøndelag Senterparti fra 1.1.2018. 
 
Tomas Iver Hallem og Jorid Jagtøyen ønsket 
velkommen og innledet om prosessen fram 
til vedtaket om å slå sammen fylkeslagene.  
 
Ola Borten Moe innledet med temaet 
«Trøndelag i verden». I den påfølgende 
debatten hadde 16 delegater innlegg. 
 
Det framlagte forslaget til vedtak om å slå 
sammen fylkeslagene ble enstemmig 
vedtatt. Vedtaket i sin helhet er vedlegg til 
årsmeldinga.  
 
 
 
  

Alle signerte protokollen for Senterpartiet i Nord-
Trøndelag sitt siste fylkesårsmøte. 

Delegatene fra Nord- og Sør-Trøndelag samlet i amfiet 
på Scandic Hell. 
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Resolusjonskomiteene i Nord- og Sør Trøndelag fremmet i fellesskap tre resolusjoner for fellesmøtet. 
Leder Randi Dille presenterte dem og alle tre ble vedtatt: 
 «Politisk vilje og handlekraft må til for utvikling av hele landet» 
 «jordbruksmelding på feil kurs» 
 «Viderefør tilbringertjenesten i Trøndelag» 
 
Valgkomiteene i Nord- og Sør-Trøndelag fikk i oppgave fra fylkesstyrene å fremme forslag på leder og 
nestleder i interimsstyret for Trøndelag Senterparti, samt å legge fram forslag til valgkomite for 
fylkesårsmøtet 2018. 
 
Leder av valgkomiteen i Sør-Trøndelag presenterte valgkomiteen sin innstilling. Tomas Iver Hallem 
ble valg som leder av interimsstyret og Jorid Jagtøyen ble valgt som nestleder. Som leder av 
valgkomiteen for fylkesårsmøtet 2018 ble Ola Borten Moe valgt som leder. Øvrige medlemmer i 
valgkomiteen ble valgt Hege Nordheim-Viken, Jon Husdal, Anne Berit Lein, Oddbjørn Bang, Steinar 
Lyngstad, Bjørg Marit Sæteren og Johan Petter Skogseth. 
 
 

3 Styrets arbeid, møteaktivitet og representasjon 

3.1 Styremøter 
Fylkesstyret har hatt 7 styremøter og behandlet 55 saker i 2017. 
Fylkesstyrets arbeidsutvalg (leder og nestledere) har hatt AU-møter ved behov gjennom hele 2017. 
AU har i tillegg hatt tett kontakt på telefon gjennom arbeidsåret. 
 
Fylkespartiet har i året hatt en rekke møter med representanter fra forskjellige organisasjoner. 
Fylkesstyret og andre tillitsvalgte har deltatt i, og representert ved en rekke møter, kurs og 
tilstelninger. 

3.2 Møter i interimsstyret for Trøndelag Senterparti 
Fylkesårsmøtet 2017 vedtok at Senterpartiet i Nord- og Sør Trøndelag skal slås sammen til Trøndelag 
Senterparti fra 1.1.12018. Som interimsstyre for Trøndelag Senterparti ble de to fylkesstyrene valgt. I 
arbeidsåret har interimsstyret hatt ett møte og behandlet 10 saker. I tillegg har AU hatt to møter.  

3.3 Politiske saker 
Fylkesstyret har i løpet av arbeidsåret drøftet mange aktuelle politiske saker. De sakene det er brukt 
mest tid på i løpet av arbeidsåret er: 
 

• Sentralisering 
• Kommunereformen 
• Regionreform 
• Beredskap, politireform 
• Landbruk; herunder jordvern og rovdyr 
• Samferdsel 

3.4 Distriktsvise arbeidslag 
Det ble gjennomført en møterunde med distriktsvise arbeidslag etter regioninndelingen for 
Trøndelag Senterparti i oktober/november 2017. Begge fylkessekretærene var med på alle møtene 
for å bli bedre kjent med lokallaga i hele Trøndelag. I tillegg var det med en representant fra 
fylkesstyret i hvert av fylkene på alle møtene.  
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3.5 Sommertreff  
Sommertreffet ble også i 2017 holdt på Stiklestad. Fylkesstyrene, fylkestingsgruppa og 
lokallagsledere/valgledere var samlet lørdag 24. juni. Tema på samlinga var blant annet folkehelse. 
Det ble også tid til en «blåtur» til Verdal motorsportsenter. På ettermiddagen var det valgkamp som 
stod i fokus med innledninger fra våre stortingskandidater Marit Arnstad og Heidi Greni samt 1. 
nestleder Ola Borten Moe. Dessverre var det denne gangen ikke nok påmelding til å gjennomføre 
festen på kvelden. 

3.6 Senterpartiets hedersmerke 
I 2017 ble det utdelt to hedersmerke på 
fylkesårsmøtet. 
 
Oddbjørn Nordset og Arnodd Lillemark 
ble tildelt Senterpartiets hedersmerke 
av 1. nestleder Ola Borten Moe og 
parlamentarisk leder Marit Arnstad 
under festmiddagen fredag kveld. 
 
Her er et utdrag av vedtektene for 
Senterpartiets hedersmerke: 

«Senterpartiets Hedersmerke 
kan tildeles tillitskvinner- og 
tillitsmenn i lokal- og fylkeslag 
for langvarig og særlig 
fortjenestefull innsats for 
Senterpartiet. 

For å kunne få Hedersmerket 
kreves at vedkommende har 
hatt tillitsverv av særlig 
betydning, og gjort en særskilt 
nyttig innsats for partiet, enten innenfor organisasjonen eller i politiske verv, eller en 
kombinasjon av disse. 

Hedersmerket tildeles av sentralstyret/arbeidsutvalget i Senterpartiet etter tilråding fra 
fylkesstyret.»   

3.7 Landsmøtet 2017 
Senterpartiets landsmøte ble avholdt på 
Scandic Lerkendal 24. 26. mars 2017. 
Nord-Trøndelag møtte med en fulltallig 
delegasjon på 20 delegater: Tomas Iver 
Hallem, Christina Ramsøy 
(Senterkvinnene), Dorthea Elverum 
(Senterungdommen), Randi Dille 
(fredag), Gunnar Alstad (lødag-søndag), 
Marit Arnstad, Johan Petter Skogseth, 
Kari Anita Furunes, Per Olav Tyldum, Alf 
Magnar Reberg, Ida Stuberg, Arnfinn 
Nordbø, Marit Voll, Erik Bjørgum, Eva Høyem Andersen, Steinar Bach, Trine Haug, Magnus Delbekk, 
Steinar Lyngstad, Steinar Aspli og Kristin Floa. I tillegg deltok Rune Hjulstad,  
Bjørn Ludvig Bergsmo (kun fredag) og Jostein Grande som observatører. 



 
 

Årsmelding 2017 Senterpartiet i Nord-Trøndelag 10 

4 Senterpartiets Studieforbund i Nord-Trøndelag 
 
Det er registrert sju avsluttede studieringer og totalt 190 studietimer i Nord-Trøndelag pr. 
31.12.2017. Fristen for å registrere ringer og timer er 1. februar 2018 så sluttsummen blir nok noe 
høyere. I 2016 ble det registrert totalt 551 studietimer. Det er veldig bra, men det er fortsatt 
muligheter for å registrere enda mer av aktiviteten i lokallaga som studiearbeid.. Med nytt regelverk 
for registrering av studiearbeid kan nesten alt arbeid registreres som studiearbeid. For eksempel kan 
gruppemøter i kommunestyregrupper og fylkestingsgruppa registreres som studiearbeid.  
Det er viktig for alle ledd i organisasjonen at vi blir betydelig bedre på dette da det gir en betydelig 
økonomisk gevinst, spesielt til Senterpartiets Studieforbund sentralt, men også til lokallaga og 
fylkeslaget.  
Timene som ble registrert i 2016 genererte 27 550 kr. til lokallaga og i overkant av 6 200 kr. til 
fylkeslaget. 
 

5 Lokallaga 
 
Senterpartiet i Nord-Trøndelag har pr. 1.1.2018 1420 medlemmer som har betalt kontingenten for 
2016. Dette er ned ett medlem fra 2016.  
 
Senterungdommen i Nord-Trøndelag har pr. 1.1.2017 183 betalende medlemmer. Dette er en 
nedgang på 13 fra forrige år.  
 
Senterpartiet i Nord-Trøndelag har ved utgangen av 2017 36 lokallag. Det er lag i alle kommunene i 
fylket med unntak av Røyrvik.  
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5.1 Medlemsoversikt lokallaga 
 
LOKALLAG 2015 2016 2017 Endring 
Meråker 13 22 23 1 
Hegra 36 33 30 -3 
Lånke 31 32 29 -3 
Stjørdal 37 35 33 -2 
Skatval 38 35 34 -1 
Frosta 31 30 28 -2 
Leksvik 60 51 48 -3 
Åsen 27 26 24 -2 
Ekne 22 23 22 -1 
Skogn 46 45 46 1 
Frol 67 64 64 0 
Ytterøy 33 31 29 -2 
Verdal 97 100 106 6 
Inderøy 122 117 113 -4 
Verran 28 26 25 -1 
Namdalseid 24 28 26 -2 
Sparbu 54 51 51 0 
Steinkjer/Egge 44 40 44 4 
Ogndal 19 17 18 1 
Stod 27 27 23 -4 
Kvam 23 22 20 -2 
Beitstad 28 28 30 2 
Snåsa 50 48 44 -4 
Lierne 35 38 43 5 
Røyrvik 2 3 4 1 
Namsskogan 15 18 17 -1 
Grong 76 70 68 -2 
Høylandet 59 67 65 -2 
Overhalla 79 74 92 18 
Namsos 27 32 31 -1 
Fosnes 33 31 32 1 
Flatanger 21 23 23 0 
Vikna 31 28 30 2 
Foldereid 15 16 15 -1 
Kolvereid* 25 0   0 
Gravvik 17 19 19 0 
Nærøy* 15 41 42 1 
Leka 31 30 29 -1 
Totalt 1438 1421 1420 -1 

 
I tillegg kommer Senterungdommens 183 medlemmer. 
*Kolvereid Sp og Nærøy Sp har slått seg sammen til Nærøy Sp i løpet av 2016. 
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6 Ordførerforum 

Ordførerforum består av Senterpartiets ordførere i fylket, gruppelederen i fylkestingsgruppa og 
Senterpartiets gruppeledere eller varaordførere i de kommunene som ikke har ordfører fra 
Senterpartiet. 
 
Styret for ordførerforum er: 
 Per Olav Tyldum, leder 
 Trine Haug, nestleder 
 Tomas Iver Hallem, medlem 
 
Det ble avholdt tre møte i ordførerforum i 2017 hvoav to på telefon.  
 
23. - 24.2.17 Ordførerforum på sturdietur til Oslo. 23. februar var det blant annet møter med flere av 
Senterpartiets stortingsrepresentanter på Stortinget. 24. februar var det møte i ordførerforum felles 
med ordførerforum i Sør-Trøndelag. Der ble det diskutert veien videre for sammmenslåing av 
ordførerforum i Nord- og Sør-Trøndelag. 
 
3.3.2017 var det telefonmøte i ordførerforum der veien vider for eierskapet i NTE ble diskutert, 
herunder ble det foreslått et forhandlingsutvalg på tre personer som skulle ta et initiativ overfor Ap 
for å diskutere sammensetning av arbeidsutvalget for eiermøtet i NTE. Forhandlingsutvalget ble Per 
Olav Tyldum, Trine Haug og Bjørn Arild Gram. 
 
26.4.17 var det et nytt telefonmøte der forhandlingsutvalget orienterte om status i forhandlingene 
med Ap. De fikk fullmakt til å forhandle videre med mål om at SP skal ha leder i AU og ett medlem i 
tillegg.  
 
Resultatet av forhandlingene med Ap og etter hvert valget av arbeidsutvalg ble at SP fikk lederen 
med Steinar Aspli og ett medlem, Ida Stuberg. AP fikk da ett medlem. AU består av totalt tre 
medlemmer.  
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7 Mediafondet 
 
Mediafondet er på 9 729 kr. Mediafondet er tilført 10 kr.  i løpet av året, det er renteinntekter fra 
bankinnskuddet.  
 
Mediafondet skal brukes til investeringer, motiverende tiltak og utdanning innenfor informasjon – 
presse – media.  
 
Midler fra fondet skal fortrinnsvis ha som siktemål å fremme Senterpartiet i Nord-Trøndelags 
innflytelse i mediebedrifter, bedre organisasjonens kunnskap innenfor media og informasjon og 
støtte opp om fylkesorganisasjonens langsiktige politiske mål gjennom mediepolitiske tiltak.  

 

8 Senterungdommen 

8.1 Tillitsvalgte  
Året 2017 har fylkesstyret fram til årsmøtet i September bestått av:   
Leder:    Dorthea Elverum, Stjørdal  
Politisk nestleder:  Peder Ingvaldsen, Namsos  
Organisatorisk nestleder: Henrik Josteinsson Myhr, Stjørdal  
Styremedlemmer:  Hilde Bruvoll Bach, Lierne  
                                                Petter Vesterdal, Steinkjer  
                                               Astrid Laugen, Nærøy  
                                                Lars Emil Haugen, Meråker  
Varamedlemmer:                  Yngvild Volden Staver, Bærum  
                                                Andreas Røsseth, Nærøy  
                                                Henning Røyneberg, Sola  
                                                Karen Elverum, Stjørdal  
                                                Mattias Flakkenberg, Inderøy  
Fra Senterpartiet:  Randi Dille (Namsos) med vara Kari Anita Furunes (Meråker) 
  
Andre utvalg og styrer:  
Dorthea Elverum har vært medlem av landsstyret i Senterungdommen og fast medlem i fylkesstyret 
til NTSP samt sammstyret for fylkesstyrene i Nord- og Sør-Trøndelag Senterparti.  
Ada Arnstad ble på landsmøtet i november 2016 valgt til leder i senterungdommen, i tillegg til Ada, 
har Peder Ingvaldsen møtt fast på sentralstyremøter som 1 vara i sentralstyret.  

• Ingrid Vangstad har sittet i Politisk utvalg i Senterungdommen.  
• Andreas Røseth og Henning Røyneberg har sittet i organisatorisk utvalg i Senterungdommen  
• Ane Geving har sittet i Internasjonalt utvalg i Senterungdommen.  

8.2 Aktivitet i Fylkeslaget  
Nord–Trøndelag Senterungdom har hatt et godt arbeidsår, der vi har fått til jevnlige møter med 
Fylkesstyret, siden årsmøtet i 2016 har vi møttes 6 ganger, og hatt samtaler på Sosiale medier.   
AU” Arbeidsutvalget” har bestått av Dorthea Elverum, Peder Ingvaldsen og Henrik J. Myhr frem til 
juni, da Peder trådte ut av fylkesstyret da han ble ansatt i Senterungdommen. AU hadde jevnlig 
kontakt før juni. Dorthea fikk jobb som Trainee i Oslo og bodde der fra 12 juni til over valget, i denne 
perioden valgte fylkesstyret at Henrik J. Myhr skulle sitte som fungerende leder.  
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Nord-Trøndelag senterungdom hadde planer om å få til en regional skolering, dette fikk vi ikke 
gjennomført pga dårlig tid, og kanskje litt dårlig planlegging. Dette tar vi med oss til neste arbeidsår, 
og det kommende fylkesstyret. Vi bør få til en god regional skolering.   
 

8.3 Media  
Arbeidsåret 2016/2017 har vi fått en del oppslag. 
Her er for å nevne noen:   

• Dorthea hadde et leserinnlegg på trykk i 
Trønder-Avisa om prisen på julemat i 
desember. 

• Hilde hadde et leserinnlegg på trykk i 
Namdals-Avisa i februar om 
sammenslåingen av de to 
trøndelagsfylkene.   

• Peder hadde leserinnlegg om 
tvangssammenslåing av kommuner i 
Innherred i april.   

• Dorthea hadde et leserinnlegg om trygghet 
og beredskap, det ble trykket i 
Stjørdalensblad og Innherred.   

Ungdomskandidaten vår Magnus Delbekk har hatt 
flere oppslag både før og under skolevalgkampen. Oppslaget som er avbildet er fra dagen etter at 
resultatet fra skolevalget kom. Da hadde Magnus og Lars Myhr Sandlund et kjempefint oppslag om 
det gode resultatet til senterungdommen i skolevalget. Kjempefin forside!  
 
8.4 Fylkessammenslåing   
27.04.16 ble sammenslåingen av Nord-Trøndelag og Sør-Trøndelag fylke vedtatt. Og fra 2018 skal vi 
være et fylke. Dette er en sak som har tatt mye tid, siden vi nå skal slå sammen fylkeslagene i både 
Sør- og Nord-Trøndelag. Dette gjelder for Senterungdommen og Senterpartiet også. Derfor har 
fylkesstyrene i Nord og Sør møttes jevnlig og hadde felles fylkesårsmøte i februar og september. Fra 
og med 1.1.18 skal partiene fungere som et lag, men valgkretsene kan det virke som ikke kommer til 
å bli endra før 2025, dette på grunn av at søknaden til endring av grunnloven ikke er sendt inn. På 
grunn av dette vil både Sør- og Nord-Trøndelag ha hver sin representant på Stortinget. Dette gjør at 
partiene kommer til å kjøre sin egen valgkamp frem til 2025, slik det ser ut nå.   
Fylkesstyret i begge fylkeslagene i senterungdommen i Trøndelag vedtok at sammenslåingen av 
Senterungdommens lagene skulle gjennomføres på fylkesårsmøtet 29 oktober-1 november. Etter at 
vedtaket ble bestemt har Senterpartiet vært svært flinke til å omstille seg. Fra og være svert 
skeptiske til sammenslåing og kjempe hardt for folkeavstemning. Til og etter at høyre trakk seg ut av 
posisjonen i fylket så ble Senterpartiet med i fylkesrådet. Tomas Iver Hallem ble fylkesråd for 
samferdsel. Vi tenker at det er riktig at når en sak er vedtatt så må mann forholde seg til det og gjøre 
det beste ut av det. Nå må senterungdommen jobbe for å bli et sterkt fylkeslag i nye Trøndelag og 
jobbe for at det nye fylket skal bli best mulig.  
 

8.5 Aktiviteter 2017  
Senterungdommen har vært med på/arrangert en rekke aktiviteter i 2017:  

• Vårslepp 
• Toppskolering  
• Vømmølfestivalen  
• Sommerleir  
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• Skolevalgvake  
• Delegasjonsmøte 
• Landsmøte 
• Julebord   

8.6 Felles fylkesårsmøte i Trøndelag Senterungdom 
Helgen 29 september til 1. oktober ble det arrangert felles fylkesårsmøte for Trøndelag 
Senterungdom på selbuskogen skisenter i Selbu kommune, veldig nære fylkesgrensa. Fredag hadde 
Nord-Trøndelag og Sør-Trøndelag separate møter, der de behandlet årsmelding og regnskap. Lørdag 
var hele dagen felles fylkesårsmøte for Trøndelag Senterungdom. Dagen startet med at vi offisielt 
vedtok at vi var et samlet fylkeslag. Nord-Trøndelag og Sør-Trøndelag senterungdom ble 
opprettholdt ut året 2017, men styre for Trøndelag ble opprettet og skulle begynne å fungere 
allerede fra 1 oktober. På møtet for Trøndelag Senterungdom ble det laget ny arbeidsplan og 
budsjett, det ble også en generaldebatt med mange varierende og gode innlegg. Vi fikk også gleden 
av å få besøk av Gunn Iversen Stokke som da var fylkesvaraordfører, Marit Arnstad, 
Stortingsrepresentant for Nord-Trøndelag og Ivar Vigdenes ordfører i Stjørdal. Det var veldig fint at 
disse tre stilte opp og holdt en innledning for oss og var mottakelige for spørsmål og diskusjon. Dette 
var en helg der viktige avgjørelser ble tatt og vi vil mene at ut fra forutsetningene til de to tidligere 
fylkeslagene fikk vi til et godt møte og en god prosess på selve sammenslåingen.    

8.7 Lokallag  
I året som har gått har aktiviteten i lokallaga vært som forventet, noen har vært mer aktive enn 
andre. Steinkjer Senterungdom kan trekkes frem som eksempel på et lokallag med regelmessig 
aktivitet.  
I år fikk vi endelig gjenopprettet Verdal Senterungdom, nytt styre er på plass og interessen blant 
styret er god. Dorthea og Peder har gjort en kjempe innsats med å få lokallaget oppe å gå, spesielt 
Dorthea har lagt ned mye tid til å gi det nye lokallaget oppfølging og kunnskap. 
Senterungdommen har følgende lokallag med lokallagsleder:   

Stjørdal - Henrik Myhr 
Meråker - Maria Weronica Økdal 
Innherred (senterstuddlag) - Astrid Laugen  
Verdal - Håkon Holme  
Steinkjer - Lars Myhr Sandlund  
Verran - Emil Kulstadvik  
Indre Namdal - Hilje Kristoffer Jåma 
Overhalla - Marit Haugum Mo 
Ytre Namdal - Anette Laugen  
Namsos - Andreas Røsseth  

 

8.8 Samarbeid  
Nord-Trøndelag Senterparti  
Samarbeidet med Senterpartiet har funket bra, vi i AU har hat jevnlige samtaler med Fylkessekretær 
Rune Hjulstad gjennom året, og brukt han som en mentor og en faglig kilde som vi kan henvende oss 
til. Han har i forberedelsene til fylkesårsmøtet og sammenslåingen av Sør- og Nord-Trøndelag  
Senterungdommen hjulpen oss med å utarbeide nytt budsjett for nye Trøndelag Senterungdom.  
Senterungdommen Sentralt  
Samarbeidet med Sentralt nivå har vært greit. Ada J. Arnstad som leder i Senterungdommen har vært 
til god hjelp det siste året, og han har tatt seg tid til noen samtaler med Fylkesleder Dorthea.  
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8.9 Valgkampen  
I valgkampen i Nord-Trøndelag har senterungdommer stilet opp på stands, messer og debatter for 
Senterpartiet i hele sommer. Men for Senterungdommens del var det skoledebattene og skolevalget 
28. august til 4. september som var fokuset.  

Senterungdommen stilte opp på alle debatter og valgtorg, uansett hvor og når. Vi var ikke alt for 
mange, men alltid passe nok til å vise at vi er et sterkt fylkeslag. Vi så tidlig, allerede første dag at vi 
kom til å gå tom for valgkampeffekter i løpet av skolevalgkampen. Noe som må trekkes frem i 
valgkampen er Senterpartiets kortstokk, den må være den mest geniale valgkampeffekten vi har hatt.   

Vi gjorde gode debatter på alle fylkets skoler, og ikke minst kjempe gode målinger på så og så alle 
skolene i fylket. Det fine vi fikk høre i etterkant av skoledebattene, var at vi ikke kastet oss inn og 
langet ut mot de andre partiene så mye, men heller snakket om vår egen politikk og løsninger, noe 
som vi tror vi tjente godt på. - Men ikke minst den gode politikken vår. Skolevalgresultatet i Nord-
Trøndelag var til å juble over, vi gikk fra 11,6% til 20,8%, og var det partiet som gikk desidert mest 
frem ved skolevalget.  

8.10 Trøndelag Senterungdom 
Trøndelag senterungdom ble vedtatt opprettet 1. oktober 2017. Trøndelag Senterungdom består nå 
av ca. 330 medlemmer og er med det Landets største fylkeslag i Senterungdommen. 
 
Valgte fylkesstyre for Trøndelag Senterungdom: 

  

27. – 29. oktober var fylkesstyret i Trøndelag Senterungdom samlet for første gang. Dette var en helg 
for mye planlegging, der vi planla blant annet årsjul og arbeidsfordeling på de som sitter i 
fylkesstyret. Vi gikk også gjennom hvilke lokallag vi har og hvor potensialet er for mere aktivitet og 
eventuelle nye lokallag. 
 

  

Verv  Navn  Sted  

Fylkesleder  Dorthea Elverum  Fra Stjørdal, Nord-Trøndelag  

Politisk nestleder  Bent-Joacim Bentzen  Fra Tysfjord, Nordland  

Org. nestleder  Vegard Frøseth Fenes  Fra Trondheim, Sør-Trøndelag  

Styremedlem  Astrid Laugen  Fra Foldereid, Nord-Trøndelag  

Styremedlem  Eline Stene  Fra Selbu, Sør-Trøndelag  

Styremedlem  Ingrid Vangstad  Fra Steinkjer, Nord-Trøndelag  

Styremedlem  Henrik Myhr  Fra Stjørdal, Nord-Trøndelag  

Styremedlem  Mari Storm Myrmæl  Fra Å, Sør-Trøndelag  

Varamedlem  Petter Vesterdal  Fra Steinkjer, Nord-Trøndelag  

Varamedlem  Karen Elverum  Fra Stjørdal, Nord-Trøndelag  

Varamedlem  Oda Graneng  Fra Lysøysund, Sør-Trøndelag  

Varamedlem  Henning Røyneberg  Fra Sola, Rogaland  
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9 Senterkvinnene 
 
Senterkvinnene i samarbeid med Senterungdommen arrangerte valgkampkurs 27. – 28. januar 2017. 
Kurset ble holdt på Quality Grand Hotel steinkjer. Innledere var blant annet stortingsrepresentant 
Heidi Greni og tidligere statssekretær Erlend Fuglum. Det i overkant av 20 deltakere på kurset. 
  
Ut over dette har det ikke vært aktivitet i Senterkvinnen i 2017. I juni sendte styret i Senterkvinnene 
brev til fylkesstyret om at de ikke har avholdt årsmøte for 2017 og at de heller ikke ser grunnlag for å 
avholde årsmøte da det ikke er noe engasjement i organisasjonen for å videreføre arbeidet. 
Fylkesstyret har tatt brevet fra Senterkvinnene til orientering. 
 

10 KS 
 
Marit Voll er leder i KS i Nord-Trøndelag.  
Bjørn Arild Gram ble gjenvalgt som nestleder i KS nasjonalt.  
 

11 Fylkestingsgruppas virksomhet 
 
2017 – det siste året for Nord-Trøndelag fylkeskommune 
Sammenslåing av Nord – og Sør-Trøndelag fylkeskommuner ble vedtatt den 27.april 2016, og en 
avklaring av eierskapet for NTE mellom kommunene i Nord-Trøndelag ble vedtatt dagen etter. 2017 
ble dermed det siste året som Nord (og Sør)-Trøndelag eksisterte som egne fylkeskommuner. Året 
har derfor vært preget av overgangsordninger i påvente av at Trøndelag fylkeskommune ble etablert 
fra 1.1.2018. Det aller meste av den politiske interessen og energien i 2017 har vært relatert til 
arbeidet i fellesnemnda/AU og etter hvert til fylkestinget, fylkesutvalget og hovedutvalgene i den nye 
fylkeskommunen. Dette blir omtalt i eget kapittel i årsmeldingene for hhv. Nord – og Sør-Trøndelag 
Sp.          
 
Det følgende gjelder derfor aktiviteten i Nord-Trøndelag i 2017: 

11.1 Medlemmer i fylkestingsgruppa, komitéene og gruppestyret. Sekretariat 
Randi Dille har vært gruppeleder, Gunnar Alstad nestleder og Ida Stuberg medlem i gruppestyret i 
2017. 
Gruppelederen har kontorplass på Senterpartiets fylkeskontor, og er medlem av fylkeskommunens 
forretningsutvalg. Gruppelederen har vært godtgjort i 60 % stilling, som i sin helhet er finansiert av 
Nord-Trøndelag fylkeskommune. Randi Dille har også vært 1.nestleder i fylkesstyret, og nestleder 
Gunnar Alstad har derfor møtt i Senterpartiets fylkesstyre som gruppeleder. 
 
Senterpartiets medlemmer i fylkestinget har vært fordelt slik i komiteene gjennom året: 
Komité for plan og økonomi:       
Randi Dille, Namsos    - medlem   
Ida Stuberg, Inderøy   - medlem 

  
Komité for samferdsel, næring og miljø:     
Stian Aleksander Aakre, Nærøy   - medlem          
Bjørn Arild Gram, Steinkjer   - medlem 
Britt Tønne Haugan, Levanger   - medlem 
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Komité for utdanning, kultur og helse:   
Gunnar Alstad, Skatval    - nestleder  
Hege Nordheim-Viken, Høylandet  - medlem 
Anita Ravlo Sand, Ekne   - medlem 
Magnus Wåtland Delbekk, Steinkjer  - medlem  

 
Kontrollutvalget:        
Steinar Aspli, Nærøy    - medlem  
  
Vararepresentanter: 
Følgende vararepresentanter har møtt i komiteer og/eller i fylkestinget i løpet av 2017: 
Kari Anita Furunes   Meråker 
Einar Otto Ingulfsvann   Lierne 
Mari Bergin   Grong 
Espen Lauritzen   Vikna 
Marit Voll   Verdal 
 
Bjørn Ludvig Bergsmo er gruppesekretær i 80 % stilling. Han har sin faste kontorplass på 
Senterpartiets fylkeskontor.  Han er i løpet av året frikjøpt på timebasis i f.b.m. verv han har som 
folkevalgt i Steinkjer kommune. 
 
Jostein Grande var fram til 1.oktober ansatt som rådgiver innenfor strategisk kommunikasjon, 
retorikk og mediehåndtering. Stillingen var finansiert av flere, slik at fylkestingsgruppa var en av flere 
arbeidsgivere for Jostein. 

11.2 Arbeidet i fylkestingsgruppa 
 For å være best mulig forberedt til komitemøter og fylkesting, har fylkestingsgruppa lagt opp til å ha 
en første gjennomgang av sakene ca. to uker før fylkesting. Etter at Senterpartiet tiltrådte fylkesrådet 
i juni 2016 skiftet arbeidet i fylkestinget karakter, med økt oppmerksomhet om de løpende sakene 
som behandles i fylkesrådet og fylkestinget, og nedprioritering av interpellasjoner og spørsmål. Det 
er derfor ikke fremmet interpellasjoner eller stilt skriftlige spørsmål fra Senterpartiet i løpet av 2017. 

11.3 Aktuelle saker i fylkestinget i 2017 som Sp-gruppa engasjerte seg i 
- Rapport om historiske gjenstander fra Nord-Trøndelag i museer utenfor regionen (oppfølging 

av en interpellasjon fremmet av Tomas Iver Hallem i 2015). 
- Endelig vedtak om overdragelse av eierskapet i NTE Holding AS. 
- Etablering av nytt revisjonsselskap – Revisjon Midt-Norge SA. 
- Sammenslåing av kontrollutvalgs-sekretariatene sine selskap i Nord – og Sør-Trøndelag til 

Konsek Trøndelag IKS. 
- Grunnlagsdokument for samferdselsstrategi i Trøndelag – fylkesveger i Nord-Trøndelag. 
- Innspill til Trøndelag fylkeskommune: Tiltak for å redusere nedbygging og forurensing av 

dyrket jord. 
- Marin Strategi Trøndelag 2015-2018. Årsrapport 2016. 

11.4 Fylkesrådets virksomhet i 2017 
Det ble i sammenslåingsprosessen avklart at den nye fylkeskommunen skulle styres etter 
formannskapsmodellen. Derfor ble 2017 det siste året med parlamentarisk styreform, en ordning 
som ble vedtatt innført etter fylkestingsvalget i 2003.  
 
Fra medio juni 2016 har fylkesrådet bestått av Ap og Sp, med SV, MDG og KrF som del av det 
parlamentariske grunnlaget. Ap har 3 fylkesråder, inkludert fylkesrådslederen, og Sp har fylkesråden 
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for samferdsel og miljø. Det er Senterpartiets fylkesleder Tomas Iver Hallem som har hatt dette 
vervet fram til fylkesrådet fratrådte 31.12.2017. 
 
Som nevnt innledningsvis i dette kapitlet har året vært preget av arbeidet med å etablere den nye 
fylkeskommunen. Dette har ført til liten debatt og få saker til behandling i fylkestinget/komiteene, 
mens det derimot i fylkesrådet har vært stor aktivitet og mange aktuelle saker til behandling stort 
sett gjennom hele året. 
 
Fylkesråd Tomas Iver Hallem har hatt gode muligheter til påvirkning, innflytelse og gjennomføring av 
saker gjennom denne perioden på 1 ½ år. Han har hatt en fremskutt posisjon særlig på 
samferdselsområdet, og har hatt anledning til å arbeide mye med dette politiske feltet som betyr så 
mye i distriktsfylket Nord-Trøndelag. 
 
I den grad det har vært mulig praktisk og tidsmessig, har fylkesråden drøftet de løpende aktuelle 
sakene i fylkesrådet med gruppeleder og gruppesekretær, og i noen tilfeller med gruppestyret eller 
fylkestingsgruppa.  

11.5 Medlemmer i en del styrer, råd, komiteer og utvalg for perioden 2015-2017, valgt av 
fylkestinget m.fl.: 

Styre/råd/komité/utvalg Medlemmer (i noen tilfeller varamedlemmer) for perioden  
2015 - 2019 

Folkehelsekomiteen Hege Nordheim-Viken, Høylandet 
Fylkestingets valgnemnd Randi Dille, Namsos - medlem og nestleder  

og Gunnar Alstad - medlem 
Fylkesvalgstyret Randi Dille, Namsos – medlem og nestleder  og  

Ida Stuberg, Inderøy – medlem 
Fylkeskommunens eldreråd Guri Skjesol, Åsen (varamedlem) 
Klagenemnd Trude Holm, Verdal – nestleder 
Klima – og miljøutvalget i 
Nord-Trøndelag 

Britt Tønne Haugan, Stjørdal – nestleder 

KS - fylkesmøtet Tomas Iver Hallem, Verdal, Randi Dille, Namsos og  
Britt Tønne Haugan, Stjørdal (fra 16. juni) 

KS – landstinget Bjørn Arild Gram, Steinkjer 
Lierne Nasjonalparksenter IKS  Einar Otto Ingulfsvann, Lierne 
Midtnorden-komiteen  Randi Dille, Namsos – medlem og nestleder  
NTE – Bedriftsforsamling Gunnar Alstad, Skatval -nestleder og Anita Ravlo Sand, Ekne 

 
Regional rovviltnemnd i 
region 6 

Gunnar Alstad, Skatval – leder 

Representantskapet for 
KomRev 

Britt Tønne Haugan, Stjørdal 

Representantskapet for 
KomSek  

Stian Aleksander Aakre, Nærøy  

Rådet for likestilling av 
funksjonshemmede i Nord-
Trøndelag  

Hege Nordheim-Viken, Høylandet (varamedlem)  

Samarbeidende kraftfylker Randi Dille, Namsos, vararepr. til årsmøtet, Gunnar Alstad, 
Skatval (repr. til årsmøte-konferanse før årsmøtet) 

Samarbeidsforum samferdsel 
Midt-Norge 

Fylkesråd Tomas Iver Hallem, Verdal 
Britt Tønne Haugan, Stjørdal 
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Skatteutvalg Kristine Kulstad, Verdal 
Sparebank 1 SMN - 
representantskapet 

Johan Tetlien Sellæg, Overhalla (varamedlem) 

Sparebankstiftelsen 
Sparebank 1 SMN - 
generalforsamling  

Ida Stuberg, Inderøy 

Stiftelsen Falstadsenteret Anita Ravlo Sand, Ekne (varamedlem) 

Tildelingskomité for 
trafikksikkerhetsprisen 

Fylkesråd Tomas Iver Hallem, Verdal 
Britt Tønne Haugan, Stjørdal 

Tildelingskomité for 
kulturprisen 

Hege Nordheim-Viken, Høylandet (fra 16.juni) 

Trafikksikkerhetsutvalget i 
Nord-Trøndelag 

Britt Tønne Haugan, Stjørdal – nestleder 

Trøndelagsrådet Randi Dille, Namsos  

Yrkesopplæringsnemnda Gunnar Alstad, Skatval 

 
I egenskap av vervet som fylkesråd for samferdsel og miljø innehar Tomas Iver Hallem utover dette 
en rekke verv valgt av fylkesrådet.  
 

Skoleutvalgene:  Medlemmer 2015 - 2019 
Meråker v.g.s.  Kari Anita Furunes 
Ole Vig v.g.s.  Dorthea Elverum  
Leksvik v.g.s. Raymond Balstad 
Levanger v.g.s  Asbjørn Brustad  - leder 
Verdal v.g.s.   Vigdis Haldorsen - leder 
Inderøy v.g.s.  Ida Stuberg - leder 
Mære v.g.s.  Steinar Klev - nestleder 
Steinkjer v.g.s. Lillian Hatling - nestleder 

Grong v.g.s   Erik Seem - leder 
Olav Duun v.g.s. Kåre Kvåle 
Ytre Namdal v.g.s  Steinar Aspli - leder 

 
 

12 Fylkestingsgruppa i Trøndelag Senterparti 

12.1 Ledelse, organisering og arbeidsform i fellesnemndperioden 
Stortinget vedtok den 8.juni 2016 sammenslåing av Nord – og Sør-Trøndelag fylkeskommuner. 
Allerede den 18.juni treftes fylkesstyrene og fylkestingsgruppene i de to fylkespartiene, og det ble da 
valgt felles ledelse for en samlet fylkestingsgruppe. Tomas Iver Hallem ble leder, Gunn Iversen 
Stokke nestleder, og Randi Dille, Liv Darell og Gunnar Alstad ble valgt til medlemmer av 
gruppestyret. Denne ledelsen var i funksjon gjennom perioden med fellesnemnd, som varte fram til 
fylkestingsgruppa konstituerte seg endelig i oktober 2017. Tomas Iver og Gunn ble Senterpartiets 
representanter i Fellesnemndas AU, som tilsvarer fylkesutvalget (formannskapet). Tore O. Sandvik og 
Anne Marit Mevassvik (begge Ap) var hhv. leder og nestleder i fellesnemnda og AU så lenge disse 
organene var i funksjon. 
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I løpet av denne innkjøringsperioden på 16 måneder (juni 2016-oktober 2017) hadde fellesgruppa i 
Sp og særlig gruppestyret – mange møter og samlinger. Dette både i tilknytning til ordinære møter i 
fellesnemnda og AU, samt egne møter. Flere av disse ble holdt som telefonmøter.  
 
Det er opplagt noen utfordringer med å forene to fylkespartier/partigrupper med sine ulike 
arbeidsformer og rutiner, og kanskje med ulike prioriteringer. Det er derfor lagt stor vekt på å bygge 
opp en ny, samlet «bedriftskultur» i den nye fellesgruppa, der alle deltar og bidrar på like vilkår. 
Fellesgruppa har i løpet av 2017 hatt møter med fylkesrådmannen og de fleste avdelingsdirektørene 
(«etatsjefene») i den nye fylkeskommunen, samt representanter for fylkesmannens 
landbruksavdeling og Innovasjon Norge. På denne måten har man både bygd opp kunnskap og fått 
oversikt over de viktigste arbeidsområdene i fylkeskommunen, samtidig som man har bygget 
nettverk.    

12.2 Forhandlinger med samarbeidspartiene september/oktober 2017 
Allerede i mai 2016, før fellesnemnda skulle konstitueres, ble det enighet mellom Ap, Sp, SV, MDG og 
KrF i Trøndelag om at Ap skulle ha fylkesordføreren og Sp fylkesvaraordføreren ved konstitueringen 
av fylkestinget i oktober 2017. Dette lå derfor til grunn da disse partiene tok opp igjen 
forhandlingene i september/oktober 2017. Det ble da klart at Tore O. Sandvik ble Ap sin kandidat 
som fylkesordfører.  Fylkestingsgruppa i Trøndelag Sp avklarte i løpet av september at Tomas Iver 
Hallem ble Sp sin kandidat som fylkesvaraordfører, og at Gunn Iversen Stokke var kandidat som 
medlem av fylkesutvalget og HU-leder. I forhandlingsmøtet den 4.oktober ble det endelig avklart at 
Sandvik og Hallem skulle velges som hhv. fylkesordfører – og fylkesvaraordfører. Videre ble det klart 
at Ap skulle ha 4 av 5 HU-ledere, og at Sp ved Gunn Iversen Stokke fikk ledervervet i HU for veg, noe 
som var Sp sitt førsteønske.  Samtidig ble SV, MDG og KrF sikret hver sin plass i fylkesutvalget. 

12.3 Fordeling av verv i fylkesutvalg, kontrollutvalg og hovedutvalg 
Alle Senterpartiets medlemmer i fylkestinget fikk anledning til å komme med ønsker om plassering i 
fylkesutvalg/kontrollutvalg/hovedutvalg. På et gruppemøte den 9.oktober (inkludert noen justeringer 
som ble gjort fram mot konstitueringen 18.oktober) ble fylkestingsgruppa enig om følgende 
fordeling, som da gjelder fram til nytt fylkestingsvalg høsten 2019: 
 
Fylkesutvalget: 
Tomas Iver Hallem  Verdal  fylkesvaraordfører 
Gunn Iversen Stokke Skaun 
 
Kontrollutvalget: 
Kari Anita Furunes Meråker 
 
HU for kultur: 
Britt Tønne Haugan Levanger fraksjonsleder 
Rasmus Skålholt Orkdal 
 
HU for næring: 
Randi Dille  Namsos fraksjonsleder 
Rune Krogh  Røros 
Ida Stuberg  Inderøy 
 
HU for transport: 
Steinar Aspli  Nærøy  fraksjonsleder 
Anita Ravlo Sand Levanger 
Stian Aakre   Nærøy 
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HU for veg: 
Gunn Iversen Stokke Skaun  leder og fraksjonsleder 
Bjørn Arild Gram Steinkjer 
Hege Nordheim-Viken Høylandet 
 
HU for Utdanning: 
Liv Darell  Rissa * nestleder og fraksjonsleder 
Gunnar Alstad  Stjørdal 
 
*Rissa er fra 1.1.2018 sammenslått med Leksvik til Indre Fosen kommune 
 
Følgende varamedlemmer har møtt i fellesnemnda og/eller i fylkestinget i løpet av 2017: 
Magnus Delbekk Steinkjer 
Kari Anita Furunes Meråker 
Einar Otto Ingulfsvann Lierne 
 
Følgende varamedlem har møtt i hovedutvalg i løpet av 2017: 
Vegard Frøseth Fenes Trondheim 
 
Fullstendig oversikt over alle varamedlemmer finnes bakerst i dette kapitlet. 

12.4 Valg av gruppestyre, ansettelse av sekretær 

 
På gruppemøtet den 9.oktober ble det valgt nytt gruppestyre, og Randi Dille ble valgt til ny 
gruppeleder. Randi er også 1.varamedlem til fylkesutvalget. Videre ble Liv Darell valgt til nestleder, 
og Tomas Iver Hallem, Gunn Iversen Stokke og Gunnar Alstad til styremedlemmer i gruppestyret. 
 

Fylkestingsgruppa for Trøndelag Senterparti. Steinar Aspli og Stian Aakre er ikke med på bildet. 
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Fylkestingsgruppa vedtok på samme møte at den avtroppende fylkestingsgruppa i Nord-Trøndelag 
sin økonomi og forpliktelser inkludert ansatte-ressursen videreføres inn i Trøndelag Senterparti sin 
fylkestingsgruppe. Dette innebærer at Bjørn Ludvig Bergsmo er ansatt som gruppesekretær og 
rådgiver for fylkestingsgruppa. Han har 80 % stilling. 

12.5 Konstituering av fylkestinget. 
Det konstituerende møtet i nye Trøndelag fylkesting ble holdt på Stiklestad den 18.oktober. Alle valg 
ble gjennomført slik som avtalt. Det nye fylkestinget styres altså etter formannskapsprinsippet, og 15 
medlemmer fikk plass i fylkesutvalget. 75 av de 78 medlemmene som sitter i fylkestinget, er valgt inn 
i kontrollutvalget eller hovedutvalgene. Kun fylkesordfører, fylkesvaraordfører og Ap sin gruppeleder 
(-tidligere fylkesrådsleder og leder i fellesnemnda Anne Marit Mevassvik) er ikke valgt inn i noen av 
disse utvalgene. Alle de fem lederne i hovedutvalgene er også samtidig medlemmer i fylkesutvalget. 
 
Fordelingen mellom partiene i fylkesutvalget er identisk med det den var i fellesnemnda, altså Ap 6, 
Sp 2, SV 1, MDG 1, KrF 1, Høyre 2, Frp 1 og Venstre 1. 

12.6 Aktiviteten i fellesnemnda, AU, fylkestinget, fylkesutvalget og hovedutvalgene. 
Fellesnemnda hadde møter i april (Steinkjer) og juni (Røros).  
Det er holdt to møter i det nye fylkestinget i 2017 - konstituerende ting i oktober (Stiklestad), og 
ordinært ting i desember (Trondheim).  
Fellesnemndas AU hadde 1-2 møter per måned fra januar og fram til oktober, og for resten av året 
har det nyvalgte fylkesutvalget hatt samme møtefrekvens.  
De nyvalgte hovedutvalgene hadde sine første møter/samlinger medio november, og da var noe av 
programmet felles, og noe individuelt.  
 
Både hovedutvalgene og fylkestinget skal etter planen ha 5 møter/samlinger i året, mens 
fylkesutvalget skal ha ca.20 møter. Fylkestingsgruppa i Trøndelag Sp legger opp til gruppemøter 
dagen før første møtedag i hovedutvalgene, og det samme før fylkestingets møter. Det vil også være 
behov for gruppemøter utover dette. Når det gjelder forberedelser til fylkesutvalgsmøtene, vil det bli 
en kombinasjon av gruppestyremøter og gruppemøter i forkant, litt avhengig av antallet, - og hvilke 
saker som skal behandles. Noen av møtene vil bli holdt som skype - eller telefonmøter. 

12.7 Godtgjørelser for verv i fylkeskommunen og gruppa. Økonomi for fylkestingsgruppa. 
I tillegg til at fylkesordfører og fylkesvaraordfører godtgjøres i 100 % stilling (hhv.116 og 97 % av 
godtgjøringsnivået til en stortingsrepresentants godtgjøring), godtgjøres medlemmene i 
fylkesutvalget med 60 % og ledere i hovedutvalg med 40 % (89 % av godtgjøringsnivået til en 
stortingsrepresentant). Nestledere i hovedutvalg godtgjøres med 20 %. Godtgjøringsreglementet 
som er vedtatt av fylkestinget medfører at Senterpartiets gruppe har en såkalt grupperessurs på i alt 
154 %, som fordeles mellom gruppeleder Randi Dille (tilnærmet 100 % stilling), nestleder Liv Darell 
og gruppestyremedlem Gunnar Alstad. Det betyr at de som har de tyngste vervene har gode 
muligheter og vilkår til å kunne utøve sine verv for fylkeskommunen og gruppa. 
 
Senterpartiets fylkestingsgruppe mottar gjennom samme reglement en årlig støtte på knapt kr. 
800.000, som i hovedsak skal disponeres til kontorhold, møter, reiser, administrasjonskostnader, 
samt lønn og pensjonsordning for gruppesekretær.   

12.8 Aktuelle/omfattende saker i fellesnemnda og fylkestinget som det er arbeidet med 
og/eller fremmet forslag i: 

- Organisering av det nye fylkestinget, valg av komitemodell eller hovedutvalgsmodell 
- Strategi og organisering av samferdselsområdet i Trøndelag    
- Regionalisering av NAV  
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- Utredning vedrørende eventuell grensejustering der region Trøndelag utvides med deler av 
Nordmøre 

- Økonomiplan 2018 - 2021 for Trøndelag fylkeskommune - Utfordringsdokument 
- Flere valgsaker til det konstituerende fylkestinget 
- Reglementer for flere råd som velges av fylkestinget 
- Forretningsorden for fylkestinget, fylkesutvalget og hovedutvalgene 
- Reglement for godtgjøring til folkevalgte og partigrupper 
- Ny takst og sonestruktur 
- Mandat for en fireårig Leveranseavtale med AtB 
- Uttalelse om at «Trøndelag vil ha elektrifisering av Trønderbanen og Meråkerbanen nå» 
- FV 17 / FV 720 Dyrstad-Sprova-Malm – anbud på Beitstadsund bru 
- Skolebruksplan 4 – Leksvik/Rissa – felles videregående skole i Indre Fosen 
- Prinsipper for tilbudsplanlegging i utdanningssektoren i Trøndelag 
- Kontraktstrategi for kollektivtransport i tidligere Nord-Trøndelag for 2019-2021 
- Handlingsprogram samferdsel 2018-21 
- Strategi for innovasjon og verdiskaping i Trøndelag 
- Innspill til jordbruksforhandlingene 2018 - Trøndelag fylkeskommune 
- Reglement for delegering av ansvar og myndighet mellom politiske organer, og fra politiske 

organer til fylkesrådmannen 
- Økonomireglement for Trøndelag fylkeskommune 
- Økonomiplan 2018-2021 med budsjett for 2018 
- Høring Statens Vegvesen - handlingsprogram for riksveg 2018-2023 (2029) 
- Interpellasjon fra Bjørn Arild Gram vedrørende Frostatinget og det nye Trøndelag  

Disse sakene, og alle andre saker som er behandlet av fellesnemnda, AU, fylkestinget, 
fylkesutvalget og hovedutvalgene i løpet av 2017, kan man lese mer om via nettsiden til 
Trøndelag fylkeskommune – www.trondelagfylke.no  

12.9 Medlemmer i andre styrer, nemnder, råd og utvalg – valgt av fylkestinget: 
Fylkestingets valgnemnd: Randi Dille   personlig vara:  Liv Darell 
Fylkesvalgstyret:  Tomas Iver Hallem (leder) personlig vara: Randi Dille 
Administrasjonsutvalg: Tomas Iver Hallem  varamedlemmer: 1. Gunn I. Stokke 
              2. Randi Dille 
Forretningsutvalg:  Tomas Iver Hallem 
    Randi Dille 
Klagenemnd:  Britt Tønne Haugan  varamedlem nr.3: Rasmus Skålholt 
 
Flere valg til styrer, nemnder, råd og utvalg skal gjøres i løpet av 1.halvår 2018. 

 
Varamedlemmer til fylkesutvalget, kontrollutvalget og hovedutvalgene: 

Varamedlemmer til fylkesutvalget er valgt blant fylkestingets medlemmer. 
 

Fylkesutvalget:  1. Randi Dille, Namsos 
    2. Liv Darell, Rissa (Indre Fosen fra 2018) 
    3. Gunnar Alstad, Stjørdal 
    4. Rune Krogh, Røros 

 
  

http://www.trondelagfylke.no/
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Varamedlemmer til kontrollutvalget og hovedutvalgene er valgt blant fylkestingets 
varamedlemmer. 

Kontrollutvalget:  1. Bjørn Hovstad, Midtre Gauldal 
    2. Trine Hasvang Vaag, Snåsa 
 
HU for kultur:  1. Magnus Delbekk, Steinkjer 
    2. Ellen Aanes Draagen, Hitra 
    3. Martin Josteinsson Myhr, Stjørdal 
    4. Elisabeth Selås, Agdenes 
 
HU for næring:  1. Mari Bergin, Grong 
    2. Johan Petter Skogseth, Frosta 
    3. Borgny Kjølstad Grande, Grong 
    4. Espen Lauritzen, Vikna 
    5. Gunnar Hynne, Hemne 
 
HU for transport:  1. Vegard Frøseth Fenes, Trondheim 
    2. Marit Voll, Verdal 
    3. Bjørnar Buhaug, Leksvik (Indre Fosen fra 2018) 
    4. Ingrid E. H. Vangstad, Steinkjer 
 
HU for veg:   1. Einar Otto Ingulfsvann, Lierne 
    2. Laila Selnes Lund, Ørland 
    3. Per Olav Tyldum, Overhalla 
    4. Bjørnar Buhaug, Leksvik (Indre Fosen fra 2018) 
    5. Marit Voll, Verdal 
 
HU for utdanning:  1. Kristine Graneng, Bjugn 
    2. Espen Lauritzen, Vikna 
    3. Vegard Frøseth Fenes, Trondheim 
    4. Elisabeth Selås, Agdenes 
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13 Valg 2017 
 
Mye av forberedelsene til valget 2017 ble gjort i 2016. Fylkesstyret vedtok rammeplan for 
valgkampen 2017 i fylkesstyremøtet 22.12.16. Senterpartiets landsstyre vedtok partiet nasjonalt isn 
strategi for 2017 i oktober 2016. Partiets prinsipp- og handlingsprogram ble sendt ut på 1. gangs 
høring høsten 2016 og mange lokallag og fylkeslaget sendte inn høringssvar på dette i oktober 2016. 
Programmet ble endelig vedtatt på Senterpartiets landsmøte i mars 2017. 
Nominasjonsmøtet ble avholdt på Steinkjer 19.11.2016 og nominasjonsmøtet vedtok enstemmig 
nominasjonskomiteens forslag til stortingsvalgliste for 2017. 

13.1 Organisering 
Fylkesstyret har det overordnede ansvaret for fylkeslagets valgkamp. I rammeplanen for valgkampen 
ble valgkamputvalgets sammensetning lagt. Valgkamputvalget har vært Randi Dille (leder), Marit 
Arnstad, Bjørn Arild Gram, Magnus Delbekk, Tomas Iver Hallem og sekretariatet. Valgkamputvalget 
har det daglige ansvaret for gjennomføringen av valgkampen.  
Fra 18. april og fram til valgdagen hadde valgkamputvalget ukentlige møter, de fleste på telefon, men 
også noen fysiske møter. Det var også valgkamputvalget som hadde ansvaret for utforming av 
valgmateriellet. 

13.2 Valgmateriell 
Fylkeslaget laget i år følgene materiell: 

• Løpeseddel 
• Husstandsbrosjyre 
• Plakat 
• Postkort (postkasseaksjon siste helga) 
• Ungdomsbrosjyre 
• Banner 

I tillegg hadde vi stortingsvalglister og materiell fra hovedorg: Mathefte, 10 gode grunner til å 
stemme Sp, to plakater samt et lite antall av Senterpartiets Prinsipp- og handlingsprogram. 

 
Tilbakemeldingene på materiellet laget av fylkeslaget har vært meget god. Valgkamputvalget er også 
godt fornøyd med valgmateriellet. 
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I år ble husstandsbrosjyrene distribuert ut til alle 
husstandene med posten. Det ser ut til å ha 
fungert bra. Det er kostnadskrevende, men 
sparer fylkeslaget og lokallaga for mye arbeid. 
Ulempen med en slik distribusjon er at man ikke 
får med lokalt materiell. 
Brev til førstegangsvelgerne var lokallaga sitt 
ansvar å sende ut. I år var alt materiell ferdig til 
24. juni slik at lokallaga kunne sende ut 
materiellet til førstegangsvelgerne i løpet av juli. 
Det skjedde imidlertid ikke. Det lokallaget som 
var først ut sendte vel rundt 6. august. De siste 
sendte ikke før rundt 1. september. Det er også 
et par kommuner det ikke ble sendt ut brev til 
førstegangsvelgerne overhode. Dette må følges 
opp overfor de laga det gjelder. 
I år hadde vi 8 banner på 1,5 x 4 m. som ble 
hengt opp på strategiske plasser langs 
hovedveiene i fylket. Bannerne var synlige og 
fungerte godt.  
Siste uka før valget ble det bestemt å 
gjennomføre en postkasseaksjon fredagen før 
valget. Til tross for meget kort frist stilte 
lokallaga opp og vi fikk distribuert ut ca. 6 000 
postkort på kvelden 8. september. 

 

13.3 Nett og sosiale medier 
I Nord-Trøndelag var det i hovedsak Facebook som var plattformen for kommunikasjon via nett og 
sosiale medier. Her var vi brukbare, men har en god del å gå på.  
Til fylkesårsmøtet 2017 hadde vi fått laget film «Vi gjør det» Denne filmen på ca. 3 minutter var i 
hovedsak laget for indre motivasjon til våre tillitsvalgte, men den dannet også grunnlaget for 
videoreklamene, radioreklamen, teksten i hovedbrosjyren og to korte filmsnutter til bruk på 
Facebook.  

13.4 Arrangementer 
Valgkampåpning 
Valgkampåpninga ble lagt til Steinkjer i forbindelse med Steinkjermartnan 12. august. Det var rundt 
70 deltakere. Arrangementet var OK men det var ingem medier som ville dekke det. Trønder-Avisa 
hadde bestemt seg for å ikke dekke valgkampåpningene til partiene i år. Det må vurderes om tida for 
ei stor valgkampåpnig er forbi og at man 
heller skal satse på flere mindre 
arrangementer rundt om i fylket over en 
tidsperiode.  
 
Bussturne med Trygve 
Trygve Slagsvold Vedum reiste gjennom 
hele landet med buss i juli. Han var i Nord-
Trøndelag 22. juli. Han startet med 
frokostservering utenfor Namsskogan 
familiepark, fortsatte med grilling på 
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bystranda i Steinkjer og avsluttet med grillkveld på Skatval. Bussturneen mener vi var en suksess for 
hele landet. 
 
Mini-Tour Nord-Trøndelag 
Det tre siste dagene i valgkampen, torsdag-lørdag, var de fire første på stortingslsita på turné i Nord-
Trøndelag. De startet på Rørvik torsdag formiddag og avsluttet på Stjørdal lørdag ettermiddag. De 
hadde egen minibuss som var dekorert for anledningen. Dette betegnes som en suksess og bør 
vurderes videreført og utvidet. 

13.5 Media og strategiske vurderinger 
Totalinntrykket er at vi god godt ut av mediedekningen av partiet og kandidatene i valgkampen. Vi 
hadde ganske mange gode oppslag i regionavisene og lokalavisene. Vi hadde ingen negative oppslag. 
 
Hovedsakene for Senterpartiet i valgkampen 2017 var: 

• Sentraliseringen av det norske samfunnet 
• Norsk mat 
• Norske interesser og norske arbeidsplasser 

Senterpartiet i Nord-Trøndelag sitt kampanjenavn og slagord blir «Vi gjør det». Dette i kombinasjon 
med retorikk rundt hovedsakene til Senterpartiet fungerte veldig bra. 
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13.6 Lokallaga 
I stortingsvalgkamper er det lett for at lokallaga blir «litt på siden» i valgkampen. Selv om det var litt 
varierende aktivitet lokalt, var lokallaga var i all hovedsak veldig aktive og gjorde de jobbene de skulle 
på en utmerket måte. Under mini-touren til toppkandidatene de tre siste dagene før valget stilte 
lokallaga virkelig opp og la til rette for en meget vellykket valgkampinnspurt. Takket være lokallaga 
sin innsats ble dette en meget vellykket tour. Dette til tross for at lokallaga bre fikk noen dagers 
varsel. 

13.7 Skolevalg 
Senterungdommen hadde ansvaret for gjennomføringen og deltakelsen i skolevalgdebattene. Dette 
ble gjennomført på en meget god måte til tross for at debattantkorpset ble avklart noe sent. 
Senterungdommen var tilstede på alle skolevalgdebattene og gjorde en formidabel jobb. Dette 
gjenspeiles også i meget gode skolevalgresultater for Senterpartiet. 20,8 % er en framgang på 9,2 p.p. 
fra stortingsvalget 2013 og en liten framgang på 0,4 p.p. fra 2015. 

 

13.8 Valgresultater 
I rammeplanen ble det satt følgende må for valget 2017: 

• Senterpartiet skal befeste sin stilling som fylkets klart nest største parti.  
• Senterpartiet skal ta distriktsmandat nummer to og være med i kampen om det fjerde 

distriktsmandatet. 
• Senterpartiet skal ha to stortingsrepresentanter, enten ett distriktsmandat og ett 

utjevningsmandat elle to distriktsmandater. 
 
Resultat: 

• Senterpartiet befestet sin stilling som fylkets klart nest største parti 
• Senterpartiet fikk distriktsmandat nr. to. og var med i kampen om det fjerde 

distriktsmandatet.  
• Vi fikk bare en stortingsrepresentant 

Selv om vi ikke fikk to stortingsrepresentanter fra Nord-Trøndelag gjorde Senterpartiet et historisk 
godt valg. Med unntak av stortingsvalget i 1993 har aldri Senterpartiet hatt flere stemmer ved 
stortingsvalg og ikke siden 1973 har vi hatt så høy prosentvis oppslutning. I 1993 hadde vi 31,2 % og i 
1973 hadde vi 25,1 %.  
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Det er også verdt å merke seg at vi har flere stemmer ved årets stortingsvalg enn vi hadde ved både 
kommunevalget og fylkestingsvalget i 2015, som også var historisk gode valg for Senterpartiet. 
Når det gjelder kampen om et andre stortingsmandat var det ganske stor avstand opp til det siste 
distriktsmandatet. Regelen er at vi måtte være ca. 2,14 ganger større enn tredje største parti for å få 
det siste distriktsmandatet. Når Høyre gjorde et såpass godt valg som de gjorde i Nord-Trøndelag var 
vi i realiteten sjanseløse. H endte på 14, 8 %, det vil si at SP måtte hatt over 31,7 % for å ta 
sistemandatet. Hvis Venstre hadde kommet under sperregrensa hadde vi imidlertid vært med i 
kampen om et utjevningsmandat men også det ville blitt krevende da Sp-kandidater fra 6 andre 
fylker hadde bedre kvotient enn vår kandidat. 
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13.9 Valgresultater kommunevis 
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14 Økonomi og administrasjon 

14.1 Økonomi 
Fylkeslagets regnskap for 2017 viser et underskudd på 389 702 kr. før overføring av 400 000 kr. fra 
valgfond. Etter overføring fra valgfond blir resultatet et overskudd på 10 298 kr. Det var budsjettert 
med et underskudd på 649 000 kr. og at det kunne brukes inntil 650 000 kr. fra valgfondet som var på 
900 000 kr. ved inngangen til 2017.  
 
Pr. 31.12.2017 har fylkeslaget en fri egenkapital på 809 912 kr. Dette sikrer oss en god likviditet 
gjennom hele arbeidsåret. I tillegg har fylkeslaget et valgfond avsatt til valgkamp på 500 000 kr. 

14.2 Ansatte 
Rune Hjulstad er fylkessekretær i 100 % stilling.  
Bjørn Ludvig Bergsmo er sekretær for fylkestingsgruppa i 80 % stilling. 
 
Jostein Olav Grande var ansatt i ett års 100 % prosjektstilling som spesialrådgiver i forbindelse med 
valget 2017. Han var ansatt for perioden 1.10.2016 – 30.09.2017. Det var Senterpartiet i Nord-
Trøndelag som opprettet stillingen men den ble betalt av flere; Senterpartiets stortingsgruppe, 
Senterpartiets Hovedorganisasjon, Senterpartiet i Sør-Trøndelag og Senterpartiets fylkestingsgruppe i 
Nord-Trøndelag. Senterpartiet i Nord-Trøndelag sin andel av stillingen er ca. 18 %. Grande hadde 
kontorsted i fylkeslagets lokaler. 
 
Oddvar Ramsøy er renholder. 
 
Gruppeleder i fylkestingsgruppa var frikjøpt 60 % og har kontorplass i fylkeslagets lokaler.  

14.3 Lokaler 
Senterpartiet i Nord-Trøndelag leier kontorlokaler i 2. etg. i Kongens gt. 40, Steinkjer.  
Leieavtalen på kontorlokalene gikk opprinnelig ut 1.5.2018 med avtale om fem års forlengelse hvis 
ingen sier opp avtalen. Fylkesstyret vedtok i styremøtet 28.8.17 å forlenge leieavtalen med fem år. 
Leieavtalen er fornyet med fem år og går ut 1.5.2023.   
 
 
 
 
Med dette er Senterpartiet i Nord-Trøndelag sin siste årsmelding i historien kommet til sin ende etter 
97 år. Det midlertidige fylkesstyret for Bondepartiet i Nord-Trøndelag ble konstituert 5. januar 1921. 
Det siste fylkesstyret for Senterpartiet i Nord-Trøndelag hadde sitt siste møte 22.1.2018. 
 
Fylkesstyret retter en stor takk til tillitsvalgte, folkevalgte, ansatte og alle som 

har stått på for Senterpartiets organisasjon og politiske ideer i 2017! 
 
 
 
 

Steinkjer 22.1.2018 
 

Fylkesstyret  
Senterpartiet i Nord-Trøndelag 
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15 Vedlegg 
 

15.1. En vellykket integrering oppnås best med lokalt 
engasjement  

Vedtatt på fylkesårsmøtet 10.2.2017:  
 
Norge tar hvert år imot mange asylsøkere. Som et 
samfunn med human tradisjon skal vi fortsatt ivareta 
mennesker som ønsker beskyttelse i Norge på en best 
mulig måte. Vi må ha en klar praksis i asylsaker, og 
kravet til rettssikkerhet må settes høyt ved behandling 
av asylsøknadene.  
 
Integrering er viktig. Asylsøkere og flyktninger med for 
lite opplæring i norsk språk og norske samfunnsregler vil 
være ekskludert fra det alminnelige norske 
samfunnslivet. Da blir faren større for etablering av 
såkalte parallellsamfunn, hvor mennesker med lik 
etnisitet samler seg og lever etter egne regler. Føler man 
seg utenfor i samfunnet vil man også lettere bli offer for 
radikalisering. En god og rask integrering medfører at 
flyktningen blir inkludert i samfunnet og får utnyttet sine 
ressurser til det beste for seg selv og andre. 
 
Selv om målet er kortest mulig ventetid på asylmottak, 
er realiteten at asylantene må vente i måneder og år før 
asylsøknaden deres er endelig avgjort. Siden det er viktig 
at de som skal fortsette å bo i Norge inkluderes i 
samfunnet så raskt som mulig, er det viktig at 
integreringsarbeidet starter allerede når asylsøkeren 
kommer til landet.  
Dette innebærer at asylmottakene må være i stand til å 
jobbe med dette på best mulig måte. Også for de som 
blir returnert etter en tid, vil den undervisning og 
aktivisering de fikk i Norge være positivt å ha med seg 
videre. 
 
I integreringsarbeidet er språkopplæring sentralt, og da 
er både norskundervisning og praktisering av språket 
viktig. Gjennom praksis i arbeidslivet og deltagelse i 
aktiviteter får asylsøkere og flyktninger trening i bruk av 
den lokale dialekten.  
 
For å forstå det norske samfunnet og dets normer og 
regler må man delta og få egne erfaringer. Gjennom 
blant annet idrettslag, Røde Kors og Norske kvinners 
sanitetsforening har vi eksempler på formidling av 
besøksvenner og flyktningeguider. På Inderøy har man 
en ”besteforeldreordning” hvor alle bosatte 
barnefamilier får tilbud om ”besteforeldre” som inviterer 
familien hjem, tar de med på aktiviteter og bidrar med 
barnepass. Slik dannes nære bånd som skaper både 
trygghet og lærdom. 
Vi har eksempler på kommuner som dekker 
treningsavgiften til flyktningebarn for å få dem inn i 
aktivitet sammen andre barn, og vi har eksempler på at 
idrettslag henvender seg direkte til voksne asylsøkere og 
flyktninger og inviterer disse med på trening.  
I flere kommuner arrangeres internasjonal kafê på faste 
dager. 
 

I arbeidet med integrering er det derfor svært viktig at 
myndighetene spiller på lag med frivilligheten. 
Lavterskeltilbud gjennom tiltak fra kommunen og 
frivillige organisasjoner er sentrale i forhold til å gi den 
enkelte asylsøker og flyktning mulighet til å delta i og 
lære om det norske samfunnet.  
 
Senterpartiet i Nord-Trøndelag vil: 

- ha en klar og rettssikker behandling av 
asylsøknadene  

- at alle asylsøkere skal ha rett til 
språkopplæring og aktivitetstilbud fra 
ankomst på asylmottaket 

- øke den obligatoriske norskundervisningen 
- styrke frivillige organisasjoner som arbeider 

med integrering  
- at asylmottakene skal ha tilstrekkelige 

ressurser til å gjennomføre godt    
integreringsarbeid  

 
Integreringspolitikk i kommunene: 
Gjennomføringen av regjeringens asylpolitikk de siste 
par årene har vært utfordrende både for kommunene og 
den enkelte asylsøker.  
 
Kommuner over hele landet ble oppfordret av statlige 
myndigheter til å bidra i en stor nasjonal dugnad med 
oppbygging av asylmottak og bosetting av flyktninger. 
Kommunene responderte positivt. De rekrutterte 
ansatte og utførte fysiske investeringer i form av å legge 
til rette for skole- og barnehagetilbud, voksenopplæring, 
helsetjenester og annet.  
Da asylstrømmen minket på grunn av stengte grenser 
sør i Europa, ble imidlertid mange av asylmottakene lagt 
ned igjen på kort varsel. Denne myndighetsutøvelsen har 
vært utfordrende for mange kommuner på grunn av lite 
økonomisk forutsigbarhet. 
 
Nedgangen i asylanter har også medført at UDI har 
vedtatt å legge ned asylmottak som har vært drevet godt 
i mange år, - som eksempel Grong asylmottak. Dette vil 
blant annet medføre tap av arbeidsplasser og at det 
lokale næringslivet mister kunder. I tillegg vil viktig 
kompetanse bygd opp over år forsvinne fra kommunen. 
Vedtak om nedlegging av institusjoner i distriktene 
innebærer så store negative ringvirkninger at det fra et 
distriktspolitisk synspunkt bør tas hensyn til dette i 
vurderingen av nedleggelse.  
Asylstrømmen til Norge er varierende, og til dels utenfor 
norske myndigheters kontroll. Statlige myndigheter bør 
derfor se an utviklingen før det tas avgjørelser som 
medfører slike gjennomgripende endringer for 
kommunene. 
 
Når mottak legges ned blir beboerne flyttet til andre 
mottak. Dette er lite hensiktsmessig i forhold til 
integrering. Barn og voksne som har blitt kjent i 
lokalmiljøet, og som har begynt på skole og aktiviteter, 
blir revet opp fra denne tilværelsen og må begynne på 
nytt et annet sted. Dette gir ikke den trygghet og 
forutsigbarhet som er nødvendig for at de skal føle tillit 
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til og inkludering i det norske samfunnet. Nedlegging av 
mottak vil også etter hvert gjøre Norge uegnet til å ta 
imot mennesker på flukt og i nød. 
 
Senterpartiet i Nord-Trøndelag vil: 

- at kommunene fullt ut skal få dekket 
utgiftene ved bosetting av flyktninger og som 
vertskommuner for asylmottak  

- at det ved vurderingen av nedleggelser av 
mottak i større grad tas et distriktspolitisk 
perspektiv 

- opprettholde asylmottaket i Grong, som har 
vist at det er mulig å oppnå en vellykket lokal 
integrering gjennom mange års aktivitet  

 

15.2. Alle innbyggere skal ha bredbånds - og 
mobildekning 

Vedtatt på fylkesårsmøtet 10.2.2017: 
 
Teknologisk utvikling spiller en avgjørende rolle for vekst 
og velferd. Utviklingen av informasjons- og 
kommunikasjonsteknologi har revolusjonert de fleste 
bransjer, og god tilgang til IKT har gjerne en avgjørende 
betydning for produktivitet og lønnsomhet. IKT er en 
vesentlig del av folks liv. Folk bruker stadig mer tid på 
internett og mobil, og de digitale tjenestene vil kreve 
stadig større kapasitet. 

For å kunne følge med på utviklingen må bredbånd med 
høy hastighet samt god mobildekning være tilgjengelig 
for folk der de bor. Senterpartiet kaller dette den digitale 
allemannsretten. 

Verdien av god tilgang til IKT er gjerne høyere i 
utkantstrøk enn i sentrale områder fordi de fysiske 
avstandene er større. I flere deler av landet er ikke slik 
nødvendig infrastruktur tilgjengelig.  Dette er til hinder 
for både bosetting og utvikling av næringsvirksomhet. Vi 
ser at markedet alene ikke evner å levere digital 
infrastruktur til alle landets innbyggere, og derfor må 
man fra politisk hold ta noen grep for at vi skal lykkes 
med dette. Nettsky-tjenester og maskin-til-maskin-
kommunikasjon, som ventes å bli en viktig vekstfaktor, 
krever stor nettkapasitet. I et distriktspolitisk perspektiv 
er det derfor avgjørende med god internettilgang og 
mobildekning. 

Bredbånd og mobildekning handler ikke først og fremst 
om underholdning og tidsfordriv, men utgjør på mange 
vis grunnmuren for innovasjon og verdiskaping. 

Senterpartiet vil derfor sette seg i førersetet når det 
gjelder å sikre god nett- og mobildekning der folk bor. 

Senterpartiet i Nord-Trøndelag vil: 

• Styrke bevilgningen til en tilskuddsordning for 
utbygging av bredbånd der kommersielle 
aktører ikke ser det lønnsomt å bygge ut. 

• Endre vektinga for tildeling av midler til 
bredbånd hos Nasjonal 
kommunikasjonsmyndighet (NKOM), slik at 
betydning for lokal samfunnsutvikling, 

verdiskaping og attraktivitet for innbyggere, 
næringsliv og besøkende blir prioritert 
høyere. 

• Øke den totale potten som NKOM har å 
fordele til utbygging av digital infrastruktur. 

• Kartlegge og forbedre svak mobildekning 
gjennom et klart krav til operatørene om å 
prioritere å gi disse områdene tilfredsstillende 
dekning. 
 

15.3. En ambisiøs satsing på veger og trafikksikkerhet i 
Nord-Trøndelag 

Vedtatt på fylkesårsmøtet 11.2.2017: 
 
En av de siste vedtakene som gjøres av fylkestinget i 
Nord-Trøndelag er ny fylkesvegplan for Nord-Trøndelag 
for 2018 – 21. Fylkesvegplanen vil etter sammenslåingen 
til Trøndelag fylke samordnes med en fylkesvegplan for 
Trøndelag. Det er svært viktig at man har klare 
prioriteringer for fylkesvegområdet før en ny trøndersk 
vegplan skal vedtas. Vi trenger nye veger, og vi trenger 
bedre veger. Det er også stort behov for et krafttak med 
vedlikehold av fylkesvegene våre. Bevilgningene fra 
regjeringen til vedlikehold er alt for små, og viser en 
manglende forståelse fra dagens regjering for at 
verdiskapingen også skjer på kysten og i distriktene. 
 
Senterpartiet i Nord-Trøndelag ønsker følgende 
prioriteringer og satsinger i en ny fylkesvegplan: 

• At det i Trøndelag fylkeskommune i 2018 
utarbeides og vedtas en strategi og 
gjennomføringsplan, som skal ha som 
målsetting å fjerne etterslepet på vedlikehold 
av fylkesvegene innen 2023. 

• Økt satsing på gang- og sykkelveger. Dette er 
viktig for trafikksikkerheten, og vil samtidig 
styrke folkehelsearbeidet. Det er særlig viktig å 
få til gang- og sykkelveger i forbindelse med 
skoleveger, men det kan også være andre 
strekninger som har særlig behov for dette. 

• Det må vurderes alternative og enklere 
utbyggingsløsninger for gang- og sykkelveger. 
Der det er utsatte veger hvor det ikke er 
økonomisk mulig å bygge gang- og sykkelveger 
i de nærmeste årene, er det også positivt at 
det ses på for eksempel bedre belysning for å 
styrke trygghet og sikkerhet. 

• Bidra til at den såkalte «laksevegen» fra Vikna 
via Foldereid og Høylandet til Gartland, og med 
forgreining fra Foldereid til Holm og fra 
Kjelleidet til Leka, blir prioritert. Det må 
gjennomføres en strekningsvis opprusting i 
tråd med prioriteringene gjort av de involverte 
kommunene. En av de fremste prioriteringene 
er å utbedre Naklingsvingene ved Kolvereid. 

• Bidra til at arbeidet med tekniske og 
økonomiske løsninger for bru til Jøa fortsetter. 
Statlige ressurser som utløses av 
kommunesammenslåing mellom Namsos, 
Fosnes og Namdalseid kan bidra til 
delfinansiering av prosjektet. 

• Støtte arbeidet med å finne gode løsninger for 
realisering av kyststamveg på Fosen, først og 
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fremst strekningene Sitter - Lauvsnes i 
Flatanger og Osen - Jøssund (i Flatanger). 
Muligheten for å oppnå ekstern delfinansiering 
i prosjektet som følge av næringslivets 
interesser i området må følges opp. 

• Opprettholde og bygge ut et tilbud for hele 
Trøndelag for bestillingstransport på et nivå 
som gjør at alle har et reelt kollektivtilbud. 
Bestillingsløsningene må moderniseres og 
forenkles. 

• De nye retningslinjene for 
Transporttjenesteordningen (TT-ordningen) 
som nylig er utarbeidet i Nord-Trøndelag i 
samarbeid med kommuner og 
brukerorganisasjoner, bør videreføres i det nye 
fylket. Nye Trøndelag fylkeskommune må være 
aktiv med å søke om midler fra den etablerte 
ordningen med årlige, øremerkede 
prosjektmidler fra samferdselsdepartementet 
til rullestolbrukere og blinde/svaksynte, slik 
Nord-Trøndelag sammen med andre fylker har 
gjort fram til nå. 

 
Nasjonal Transportplan (NTP): 
Det er ventet at regjeringen vil legge fram sitt 
forslag til ny nasjonal transportplan (NTP) for 2018 
- 2023 i vår, og Senterpartiet i Nord-Trøndelag har 
følgende forventninger til Stortingets behandling 
våren 2017: 
• At det må lages en samlet plan tilsvarende 

f.eks. den såkalte «Helgelandspakken» for hele 
E6-strekningen Grong – Nordlands grense. I 
første omgang prioriteres strekningen 
Fjerdingen - Grøndalselv. 

• At E6-parsellen Selli – Asp og de 
rasforebyggende tiltakene på E6 ved 
Langnesberga fullføres som forutsatt. 

• At elektrifiseringen av Trønderbanen og 
Meråkerbanen realiseres. Alle nye togsett må 
ha universell utforming. 

• At E6-parsellen Kvithamar – Åsen igangsettes, 
samtidig som planlegging for E6-parsellen Åsen 
– Mære gjennomføres slik at denne parsellen 
kan være klar til oppstart i løpet av NTP-
perioden. Delparsellen Mule – Mære 
prioriteres først. 

• En samlet opprusting av E14 Stjørdal – Storlien 
inkludert skredsikring og trafikksikkerhetstiltak.  

• At kortbaneflyplassene i Nord-Trøndelag 
styrkes for framtiden. NTP må klargjøre 
Avinors ansvar for å opprettholde flyplassene 
på kortbanenettet i fylket. 

15.4. Gjenopprett en egen utdanning for heimevernets 
behov  

Vedtatt på fylkesårsmøtet 11.2.2017: 
 
Over lengre tid, og i stadig nye skritt, er Heimevernet 
blitt bygget ned som forsvarsgren i Norge. Dette skjer 
også nå, hvor man selv i påvente av den 
landmaktsutredning som er under utarbeidelse allerede 
har startet både med en avvikling av sjøheimevernet, og 
en ytterligere reduksjon i mannskapsstyrken. Dette må 

snus. Særlig i en situasjon med dagens asymmetriske 
trusselbilde representerer Heimevernet en særdeles 
relevant forsvarskapasitet, og som behøver opprusting – 
ikke nedbygging. 
  
En av grunnene til den stadige reduksjonen i 
Heimevernets stående mannskapstall er problemer med 
rekruttering til de HV-områder hvor det er behov for 
dette. Siden HV ikke lenger har en egen utdanning må et 
bortfall av mannskap i et område dekkes med det som 
måtte være tilgjengelig av mannskaper fra de øvrige 
forsvarsgrenenes utdanninger. Disse befinner seg 
nødvendigvis ikke i det geografiske området hvor HV har 
behov for påfyll, og stillinger blir med dette stående 
ubesatt. Dette svekker forsvarsevnen, og fører til en 
gradvis utarming av HVs reelle mannskapsstyrke. 
  
Med en egen utdanning for HVs eget behov ville dette 
vært unngått. God tid i forveien kunne mannskaper fra 
de områdene hvor HV hadde behov for påfyll kalles inn 
til utdanning, og dermed være tilgjengelig for påfyll i 
mannskapsstyrken. I tillegg ville utdanningen være mer 
målrettet mot de oppgaver som ligger under HV, og 
dermed mer relevant for den operative tjeneste. 
  
Senterpartiet i Nord-Trøndelag ønsker at det som en 
del av landmaktsutredningen blir vedtatt 
gjenopprettelse av en egen utdanning for Heimevernet. 

15.5 Politisk vilje og handlekraft må til for utvikling 
av hele landet 

Vedtatt i fellesmøtet Sør- og Nord-Trøndelag 11.2.17: 
 
Senterpartiets ideologiske grunnlag bygger blant annet 
på disse forutsetninger: 

• Like muligheter for folk uavhengig av hvor de 
bor 

• Hele landet skal tas i bruk 
• Folkestyret skal legge premissene for 

utformingen av den praktiske politikken 
Etter at Høyre/Frp-regjeringen tiltrådte i 2013 har en 
omfattende sentralisering i vårt samfunn skutt fart. 
Regjeringen bruker behovet for en effektiv offentlig 
sektor som argument for en sterk sentralisering og 
byråkratisering av samfunnet. Det ser vi både gjennom 
det kommunale inntektssystemet, kommunereformen, 
NAV-reformen, politireformen, universitets – og 
høgskolestrukturen, samferdselspolitikken, 
landbrukspolitikken og rovdyrforvaltningen. Vi er nå inne 
i et politisk skifte som rammer bosettingsmønsteret i 
Norge, og viktige grunnpilarer som ressursforvaltning, 
samfunnsberedskap, og folkestyret utfordres. 
 
Skal vi lykkes i å beholde et velferdssamfunn, er det 
viktig at forholdet mellom sentra og periferi preges av 
gjensidig respekt og forståelse. Vi er avhengige av 
hverandre innenfor de fleste samfunnsområdene, og da 
kan ikke distrikts-Norge føle seg som taper i 
samfunnsutviklingen. Senterpartiet er mot å bruke 
inntektssystemet for å tvinge frem 
kommunesammenslåinger.  Eventuelle 
kommunesammenslåinger som gjennomføres med tvang 
må reverseres.  En ny regjering etter valget 2017 må 
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reversere sentraliseringen Høyre/Frp regjeringen har 
gjennomført.  Senterpartiet vil at Staten skal legge til 
rette for at alle kommuner, uavhengig av størrelse har 
likeverdige økonomiske forutsetninger for å løse sine 
oppgaver. 
 
Regjeringen fra Høyre/Frp har allerede fått svar på at 
Politireformen ikke vil fungere, jfr. nylig framlagt 
undersøkelse innen politietaten av Universitet i Bergen. 
Vi ønsker at reformen gjennomgås på nytt og at 
innbyggerne i Norge får trygghet for at alle i dette landet 
skal behandles likeverdig.  Vi ønsker ikke at noen får 
veldig lang responstid når det skjer noe og at det er godt 
nok.  Likeverdighetsprinsippet er viktig for oss. 
 
Universitets- og høyskolestrukturen har nylig 
gjennomgått en stor reform.  Det må opprettholdes en 
spredt struktur på studiestedene innenfor høyere 
utdanning.  Fusjonerte høgskoler og universiteter må 
sikres ei god finansiering. 
 
Det er engasjerte innbyggere som skaper Norge.  
Nedbyggingen av de regionale utviklingsmidlene 
gjennom fylkeskommunen som har foregått de siste 
årene er dramatisk.  Det er viktig å støtte opp under 
engasjement og være med på laget når fremtidens 
bedrifter skapes.  Politikken må utformes slik at det 
satses i alle lokalsamfunn. 
  
Lokalsykehusene er avgjørende for å sikre kvalitet, 
nærhet og trygghet for befolkningene. Lokalsykehusene 
er i samspill med universitetssykehuset St Olav en viktig 
del av vår samfunnsberedskap. Senterpartiet mener at: 

• Demokratiske avgjørelser om 
kommunesammenslåinger skal respekteres. 

• En ny regjering etter valget 2017 må legge til 
rette for at alle kommuner, uavhengig av 
størrelse, har likeverdig økonomiske 
forutsetninger for å løse sine oppgaver. 

• Alle skal ha en reell mulighet til å få gode 
velferdstjenester uavhengig av bosted. 

• Politiet må ha en responstid som gir trygghet 
også i distrikts-Norge. Lang responstid i deler 
av landet er ikke akseptabelt. 

• Sykehusstrukturen i Trøndelag skal 
opprettholdes som nå, inkludert akutt- og 
fødeavdelinger. 

• Helseforetakene skal ha folkevalgt styring og 
legges til fylkes-/regionnivået. 

• Arbeidet med å flytte oppgaver fra statlig til 
regionalt og kommunalt nivå forsterkes. 

• 100 prosent utbygd mobilnett i distriktene og 
fullt utbygd bredbåndsnett der folk bor. 

• De regionale utviklingsmidlene må økes. 

15.6 Jordbruksmelding på feil kurs 
Vedtatt i fellesmøtet Sør- og Nord-Trøndelag 11.2.17: 
 
Landbruksnæringa har sterke politisk vedtatte 
reguleringsmekanismer. Den norske 
«landbruksmodellen» formaliserer samarbeidet mellom 
landbruket og staten om å nå målene Stortinget til 
enhver tid setter for landbrukspolitikken. 

Landbruksmodellen inneholder flere viktige verktøy for å 
opprettholde og utvikle norsk matproduksjon i hele 
landet, bl.a.: 

- Importvern 
- Jordbruksavtalen 
- Eiendomspolitikk 
- Markedsordningene 

 
Den 9. desember la Høyre/Frp-regjeringa fram «Melding 
til Stortinget om endringer i jordbruks-politikken (meld. 
St.11 (2016-2017)).» Meldinga innleder med at 
«Landbrukspolitikken har fire overordnede mål: 
matsikkerhet, landbruk over hele landet, økt 
verdiskaping og bærekraftig landbruk med lavere utslipp 
av klimagasser.» 
  
Trøndelag står for nærmere 23% av 
landbruksproduksjonen i landet og har 8,7 prosent av 
befolkningen. Landbruket er hjørnesteins-bedriften i 
mange trønderske distriktskommuner.  
 
Senterpartiets felles fylkesårsmøte i Trøndelag tar 
regjeringens budskap i meldinga på alvor, og vi mener at 
alle disse overordna mål utfordres av regjeringa. Den 
ensidige målsettingen om kostnadseffektiv 
matproduksjon som regjeringa legger opp til vil medføre 
en sentralisering av norsk matproduksjon fra distriktene 
til de beste jordbruksarealene, som gjerne ligger i 
befolkningsrike områder og i nærheten av 
produksjonsanleggene. Konsekvensen blir redusert norsk 
matproduksjon. 
  
Det Frp-styrte landbruksdepartementet har siden 2013 
gjentatte ganger forsøkt å dreie landbrukspolitikken i en 
retning som det ikke er grunnlag for i Stortinget. Den 
framlagte jordbruksmeldinga tyder på at Høyre/Frp-
regjeringa nå forsøker seg på en «omkamp» om hvordan 
landbruksnæringa skal styres og utvikles i åra framover. 
 
Trøndelag Senterparti vil vektlegge følgende momenter 
inn mot Stortingets behandling av jordbruksmeldinga 
våren 2017: 
  

• Den norske landbruksmodellen må fortsatt stå 
ved lag, herunder egne 
jordbruksforhandlinger. Dagens 
markedsordninger og et sterkt importvern 
bidrar sammen med gjeldende 
eiendomspolitikk til levende distrikter med 
aktiv verdiskaping. 

• Landbrukspolitikken kan ikke løsrives fra 
distriktspolitikken. Distrikts- og 
strukturvirkemidlene må styrkes for å demme 
opp mot økt sentralisering av matproduksjon 
og redusert verdiskaping i distriktene.  

• Virkemidlene knyttet til mattrygghet, 
dyrehelse og dyrevelferd må ikke svekkes. 

• Det skal praktiseres et strengt jordvern.  
• Yrkesutøverne i landbruket skal oppnå ei 

årsverksinntekt og ei inntektsutvikling på linje 
med andre yrkesgrupper i samfunnet. 

• Gode velferdsordninger er viktig for å sikre god 
rekruttering til landbruket. Ordningene med 
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tilskudd til avløsning ved ferie og fritid, og 
tidligpensjon må derfor opprettholdes. 

• Stimulere til rekruttering til landbruket 
gjennom gode investeringsordninger ved 
generasjonsskifte, og relevante 
utdanningsmuligheter.  

• Dagens ordning med melkeregioner skal 
videreføres, herunder for omsetning av 
melkekvoter.  

• Landbruket må bidra til et bedre klima ved å 
kutte egne klimagassutslipp, øke bindingen av 
CO2 og produsere fornybar energi. Et viktig 
klimagrep er å etablere landbrukets egen 
klimarådgivning. Det skal også brukes 
økonomiske virkemidler for å få gjennomført 
klimatiltak i landbruket.  

• Økologisk landbruk har et betydelig 
markedspotensiale. Målet om at 15% av 
jordbruksarealet bør drives økologisk, bør 
opprettholdes. 

• En selvforsyningsgrad på minimum 50% basert 
på egne ressurser må være en målsetting.  

 

15.7 Viderefør tilbringertjenesten i Trøndelag 
Vedtatt i fellesmøtet Sør- og Nord-Trøndelag 11.2.17: 
 
Trøndelag Senterparti vil innføre bruk av 
bestillingstransport i områder med lite, eller ingen, 
kollektivtransport. Dette gjelder spesielt områder som 
har for lite kundegrunnlag for å opprettholde egne 
bussruter. Den opprinnelige tanken bak denne 
ordningen, er at innbyggerne i de aktuelle områdene skal 
tilbys taxi med buss- takst.  Denne ordningen har 
tidligere vært praktisert i Sør- Trøndelag, men har senere 
blitt avviklet. I Nord- Trøndelag praktiseres fortsatt 
denne ordningen.  
 
Senterpartiet vil styrke eksisterende kollektivtilbud ved å 
innføre tilbringertjeneste som bestillingstransport i hele 
Trøndelag.  Vi mener at dette er ett viktig tiltak for 
ungdom, eldre og andre som bor i områder uten 
tilfredsstillende rutebusstilbud. 

15.8 Vedtak om opprettelse av Trøndelag 
Senterparti 

Vedtatt i fellesmøtet Sør- og Nord-Trøndelag 11.2.17: 
 
1. Senterpartiet i Nord-Trøndelag og Senterpartiet i 

Sør-Trøndelag slås sammen til Trøndelag 
Senterparti fra 1.1.2018 
 

2. Fylkesstyrene i Senterpartiet i Nord-Trøndelag og 
Senterpartiet i Sør-Trøndelag er interimsstyre for 
Trøndelag Senterparti fram til nytt styre for 
Trøndelag Senterparti velges på fylkesårsmøtet i 
2018. Valgkomiteene i Senterpartiet i Nord-
Trøndelag og Senterpartiet i Sør Trøndelag får i 
oppgave å i fellesskap legge fram forslag på leder 
og nestleder i interimsstyret.  
 

3. Det første fylkesårsmøtet for Trøndelag 
Senterparti holdes 9. – 10. februar 2018. 
 

4. Det er interimsstyret for Trøndelag Senterparti 
som har ansvaret for forberedelsen og 
gjennomføringen av fylkesårsmøtet i Trøndelag 
Senterparti 2018.  
 

5. Fylkesårsmøtet i Trøndelag Senterparti får fullmakt 
til å godkjenne årsmelding og regnskap 2017 for 
Senterpartiet i Nord-Trøndelag og Senterpartiet i 
Sør-Trøndelag. 
 

6. På det første fylkesårsmøtet i Trøndelag 
Senterparti skal følgende saker behandles: 
a. Årsmelding 2017 Senterpartiet i Sør-

Trøndelag 
b. Årsmelding 2017 Senterpartiet i Nord-

Trøndelag 
c. Regnskap 2017 Senterpartiet i Sør-Trøndelag 
d. Regnskap 2017 Senterpartiet i Nord-

Trøndelag  
e. Virksomhetsplan 2018 Trøndelag Senterparti 
f. Budsjett 2018 Trøndelag Senterparti 
g. Valg  

I. Leder for to år 
II. Første nestleder for ett år 

III. Andre nestleder for ett år 
IV. Studieleder for to år 
V. 8 styremedlemmer, en fra hver region, 

fire for to år og fire for ett år 
VI. 6 varamedlemmer i rekkefølge for ett år 

VII. Valg av utsendinger til Senterpartiets 
landsmøte 2019 

VIII. Valg av to revisorer 
IX. Fastsettelse av styrets godtgjøring 
X. Valgkomite og leder av valgkomiteen 

h. Øvrige saker interimsstyret ønsker å 
legge fram for årsmøtet 

 
7. Fylkesårsmøtene i Senterpartiet i Nord-Trøndelag 

og Senterpartiet i Sør-Trøndelag samles til et 
fellesmøte under fylkesårsmøtene 2017 og velger 
valgkomite for årsmøtet 2018. Valgkomiteen skal 
bestå av åtte personer, en fra hver 
region/valgdistrikt. Valgkomiteen skal legge fram 
forslag til nytt styre med varamedlemmer, 
utsendinger til Senterpartiets landsmøte og 
revisorer samt komme med innstilling på styrets 
godtgjørelse for 2018. Valgkomiteene i 
Senterpartiet i Nord-Trøndelag og Senterpartiet i 
Sør Trøndelag får i oppgave å i felleskap legge fram 
forslag på valgkomite for 2018. 
 

8. Valgkomiteen tar utgangspunkt i denne region-
/valgdistrikts-inndelingen i 2018:  
a. Ytre og Indre Namdal 

Leka, Nærøy, Vikna, Høylandet, Grong, 
Røyrvik, Namsskogan, Lierne. 

b. Midtre Namdal 
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Overhalla, [Namsos, Fosnes, Namdalseid], 
Flatanger 

c. Innherred  
Snåsa, [Verran, Steinkjer], Inderøy, Verdal, 
Levanger 

d. Værnesregionen 
Stjørdal, Meråker, Frosta, Selbu, Tydal, 
Malvik 

e. Fosen 
Osen, Roan, Åfjord, Bjugn, Ørland, Indre 
Fosen (Rissa, Leksvik) 

f. Trondheimsregionen 
Trondheim, Skaun, Melhus, Klæbu,  

g. Orkdalsregionen  
Meldal, Orkdal, Agdenes, Snillfjord, Hemne, 
Hitra, Frøya 

h. Fjellregionen  
Midtre Gauldal, Rennebu, Oppdal, 

Holtålen, Røros.  
Region-/valgdistrikts-inndelingen evalueres i 2019. 
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