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1. Tillitsvalgte 
 
Fylkesstyret har i arbeidsåret bestått av: 
 
Jorid O. Jagtøyen  Melhus   Leder 
Anita Utseth   Trondheim  Nestleder 
Ole Graneng   Bjugn   Nestleder 
Geir Arild Espnes  Oppdal   Studieleder 
Elisabet Selås   Agdenes  Styremedlem 
Johannes Håvik   Hitra   Styremedlem 
Torkel Ystgaard   Malvik   1. vararepresentant 
 
I tillegg har følgende møtt: 
Eline Stene   Selbu   Leder i Senterungdommen 
Liv Darell   Rissa   Gruppeleder 
Heidi Greni   Holtålen  Stortingsrepresentant  
Gunn Iversen Stokke  Skaun   Fylkesvaraordfører (observatør) 
Ola Borten Moe  Trondheim  1. nestleder Sp (observatør) 
 
Vararepresentanter: 
Vegard Frøseth Fenes  Trondheim  2. vararepresentant 
Kari Toftaker   Oppdal   3. vararepresentant 
Oddbjørn Bang   Orkdal   4. vararepresentant 
Sivert Moen   Midtre Gauldal  5. vararepresentant 
 
Representant i Senterungdommens fylkesstyre:   Ole Graneng 

         Vararepresentant:   Anita Utseth 
 
 
Heidi Greni er stortingsrepresentant og sitter i kommunal og forvaltningskomiteen. Hun er også 
medlem av gruppestyret, og er innpisker for stortingsgruppen.  
 
Jorid Oliv Jagtøyen har hatt permisjon fra vervet som fylkesleder fra 1. mars til 1. oktober 2017. Anita 
Utseth fungerte som fylkesleder i dette tidsrommet.  
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2. Fylkesårsmøtet 2017 
 
Årsmøtet ble holdt på Scandic Hell, Stjørdal 10. - 11. februar 2017. Det møtte 99 delegater. 
 
Fylkesleder Jorid Oliv Jagtøyen ønsket velkommen til fylkesårsmøtet og holdt minneord for 
Tove Karin Viken.  
 
Fylkesårsmøtet startet med en visning av valgvideoen som skulle brukes i den kommende 
valgkampen. Deretter hadde Fylkesleder Jorid Oliv Jagtøyen og stortingsrepresentant Heidi Greni 
sine innledningen. Jagtøyen snakket om sammenslåing av fylkeslagene, den viktige valgkampen og 
hvordan regjeringens sentraliseringsreformer påvirker kommunene og fylket vi bor i. Greni var innom 
mange temaer, de viktigste var regjeringens sentraliseringsiver, reversering av 
tvangssammenslåinger av kommuner og politireformen. Deretter var det generaldebatt og i denne 
hadde   
I den påfølgende generaldebatten hadde 16 delegater innlegg.  
 
Resolusjonskomiteen bestående av Anita Utseth(leder), Torkel Ystgaard og Vegard F. Fenes la fram 
følgende resolusjoner som ble vedtatt av årsmøtet: 
 «Senterpartiets retning for Trøndelag» 
 «Spredt boligbygging må tillates» 
 «Stopp veksten i statsbyråkratiet» 
 «Uttak av skadedyr er ikke jakt» 
 
Det øvrige av resolusjoner ble oversendt til videre behandling i fylkesstyret.  
 
Årsmelding for 2017 ble enstemmig vedtatt. 
 
Regnskap 2017 ble godkjent med et overskudd på kr. 71 512,-. Overskuddet ble overført den frie 
egenkapitalen.  
 
Arbeidsplan for 2017 ble enstemmig vedtatt. 
 
Budsjett for 2017 ble enstemmig vedtatt. Det budsjetteres med et underskudd på 335 200.  
 
Det var ingen innkomne saker til behandling. 
 
Lørdag formiddag fikk årsmøte besøk av leder av næringskomiteen og stortingsrepresentant Geir 
Pollestad. Han innledet til generaldebatt og hadde fokus på landbrukets fremtid med den blå blå 
regjeringen og var innom flere næringsrelaterte saker. Deretter fortsatte generaldebatten og 15 
delegater hadde ordet..  
 
Fylkesleder Jorid O Jagtøyen la frem saken om sammenslåing av Senterpartiet i Nord- og Sør-
Trøndelag. Jagtøyen 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. 
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Valgkomiteen i forkant av årsmøtet 2017 besto av Jon Husdal (leder), Bjørg Marit Sæteren, Ingrid 
Johanne Haarstad, Gunnar Hynne og Knut Sjøvold. Husdal presenterte valgkomiteens innstilling 
 
Anita Utseth og Ole Graneng ble enstemmig gjenvalgt som nestledere. Johannes Håvik ble gjenvalgt 
som styremedlem. Som henholdsvis 1. og 2. vara ble Torkel Ystgaard og Vegard F. Fenes gjenvalgt. 
Som nye varamedlemmer ble Kari Toftaker, Oddbjørn Bang og Sivert Moen valgt. Alle valgene var for 
ett år.  
 

 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.  
 
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 Oliv 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 
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 Styrets arbeid, møteaktivitet og representasjon 
Fylkesstyret har hatt 8 fysiske styremøter og 2 telefonmøter igjennom arbeidsåret.  
Fylkesstyrets arbeidsutvalg (leder og nestledere) har hatt AU-møter ved behov gjennom hele 2017. 
Styret har i tillegg hatt tett kontakt på telefon og mail 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. 

 Fellesmøter med Senterpartiet i Nord Trøndelag  
Fylkesstyrene har møttes flere ganger i løpet av arbeidsåret, for å jobbe med 
sammenslåingsprosessen. Det ene ved en strategisamling på Stiklestad lørdag 24. juni, og på Hell 24. 
november. Interimsstyret møttes også 22. januar 2018 for å planlegge årsmøtet.  I tillegg har AU i de 
to fylkesstyrene hatt flere møter gjennom året og jevnlig kontakt.  
 

 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 
• Jordvern  
• Landbruk; herunder jordvern og rovdyr 
• Samferdsel 

 

 Fylkesråd 
21. oktober kalte fylkesstyret inn til fylkesråd med tema jordvern på Skjetlein videregående skole. 
Det var innledninger fra Børge Bedsvåg fra Næringsforeningen i Trondheimsregionen og Ester Balvers 
fra Trondheim kommune, leder av IKAP-arbeidet. Deretter ble det diskusjon rundt temaet. 26 
personer deltok på samlingen.  
 

 Distriktsvise arbeidslag 
Det ble gjennomført en møterunde i de distrisvise arbeidslagene i hele Trøndelag i løpet av oktober / 
november 2017. Her deltok medlemmer av au i begge fylkeslagene, fylkessekretærene og nestleder 
Ola Borten Moe. Målet med disse møtene var å ha dialog om aktuelle politiske saker, og snakke om 
tiden fremover i nye Trøndelag Sp. Vi brukte også tiden på å evaluere stortingsvalgkampen 2017, og 
se fremover mot kommune og fylkestingsvalget i 2019. 
 

 Senterpartiets landsmøte 
Senterpartiets landsmøte ble avholdt på Scandic Lerkendal 24. – 26 mars 2017. Sør – Trøndelag var 
medarrangør av møtet ilag med Senterpartiets hovedorganisasjon, og hadde i hovedsak ansvaret for 
det kulturelle programmet underveis i møtet. Fylkeslaget møtte med en fulltallig delegasjon på 17 
delegater. Følgende deltok som delegater på møtet: Jorid Oliv Jagtøyen, Eline Stene 
(Senterungdommen), Liv Darell, Heidi Greni, Gunn Iversen Stokke, Anita Utseth, Geir Arild Espnes, 
Elisabet Selås, John Torve, Kolbjørn Frøseth, Lars Peder Hammerstad, Oddbjørn Bang, Hans Eide, 
Randi Andersen, Ingrid Haarstad , Marte Løvik og Ola Borten Moe. I tillegg deltok Mariell Toven, 
Vegard Frøseth Fenes og Tor Øystein Mebust som observatører. Utover dette var også mange av våre 
medlemmer og folkevalgte innom og fulgte deler av landsmøtet 
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 Senterpartiets Studieforbund i Sør Trøndelag.  
Gunn Iversen Stokke sitter i studieforbundet sitt representantskap. Og fylkessekretær Siv Sætran 
sitter i styret til Senterpartiets studieforbund. Studieleder Geir Arild Espnes og fylkessekretæren har 
igjennom arbeidsåret tatt initiativ ovenfor lokallagene for å få flest mulig til å rapportere inn 
studietimer. I året som har gått har flere lokallag gjennomført ulike studieringer. Flere lokallag har 
som tidligere år gjennomført markering av verdens miljødag.   
 
Det er totalt 548 studietimer i Sør -Trøndelag pr. 31.12.2017. Fristen for å registrere ringer og timer 
er 1. februar så sluttsummen blir nok noe høyere. Det er fortsatt et stort potensiale for å registrere 
mer studieaktivitet. 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.  
 

 Lokallaga 
Senterpartiet i Sør-Trøndelag har pr. 1.1.2018 1071 medlemmer som har betalt kontingenten for 
2017. Dette en økning på 2 medlemmer fra 2016..  
Det er vervet 152 nye medlemmer i løpet av 2017, det er bra men vi ser fortsatt at vi har noen 
utfordringer i forhold til oppfølging av eksisterende medlemmer og få disse til å betale.  
 
Senterungdommen i Sør Trøndelag har pr. 1.1.2017 150 betalende medlemmer. Dette er en økning 
på 13 medlemmer fra 2016.  
 
Senterpartiet i Sør-Trøndelag har ved utgangen av 2017 25 lokallag. Det er lag i alle kommunene i 
fylket og alle lokallagene har avholdt årsmøter.  Fra 1/1 – 2018 blir Rissa og Leksvik Senterparti slått 
sammen og flere lokallag er i prosess for sammenslåing av lagene.  
 

 Medlemsoversikt lokallaga 
 
Lokallag Medlemstall Lokallag Medlemstall 

Agdenes                   33  Rennebu                   30  

Bjugn                   28  Rissa                   76  

Frøya                   12  Roan                   21  

Hemne                   42  Røros                   32  

Hitra                   22  Selbu                   58  

Holtålen                   32  Skaun                   44  

Klæbu                   20  Snillfjord                   29  

Malvik                   40  Trondheim 
Senterparti 

                116  

Meldal                   58  Tydal                   18  

Melhus                   81  Ørland                   37  

Midtre Gauldal                   63  Åfjord                   61  

Oppdal                   52  Totalt              1 071  

Orkdal                   47      

Osen                   19      
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 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. 
 
Leder for ordførerforumet har vært Ole Herman Sveian.  
 
Det ble avholdt to møter i ordførerforum i 2017. Utover dette deltok også flere av ordførerforumets 
medlemmer på en studietur til Olslo ilag med ordførerforum i Nord Trøndelag Senterparti i april 
2017. 
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 Stortingsvalgkampen 2017 
 
2017 har vært et valgår, og 
stortingsvalgkampen har fått mye fokus i 
løpet av arbeidsåret. Valgkamputvalget har 
drevet valgkampen i henhold til vedtatte 
planer og budsjett. Valgkamputvalget har 
bestått av:  

Geir Arild Espnes, leder og 2 
kandidat stortingslista 
Heidi Greni, 1.kandidat stortingslista 
Marte Løvik, 3 kandidat stortingslista 
Vegard Frøseth Fenes, 4 kandidat 
stortingslista 
Siv Sætran, fylkessekretær 
Anita Utseth, fungerende fylkesleder 
Jostein Grande, spesialrådgiver (deltatt ved behov) 

 
Målet for stortingsvalgkampen var økt oppslutning og to representanter på stortinget. 
Vi nådde målet om økt oppslutning, da vi fikk et valgresultat på 10,7 % som er en økning på 4,2 % fra 
forrige stortingsvalg i 2013. Ekstra gledelig er det å registrere at vi har fremgang i samtlige 
kommuner, og alle bydeler i Trondheim. Når det gjelder målsetningen om 2 stortingsrepresentanter, 
lyktes vi ikke.  

 
Vi klarte å være dynamisk i valgkampen, og oppdaterte planer underveis som vi opplevde 
utfordringer og klarte å være på saker som kom opp. Her var våre lokale kandidater viktige. De tok 
opp og skrev innlegg knyttet til sentrale valgkamptema med en lokal vri.  
 
Vi hadde god drahjelp fra valgkampen i Nord-Trøndelag Senterparti underveis, særlig samarbeid 
rundt bruk av samme reklamebyrå for utabreidsele av trykksaker. Utover dette drev vi i hovedsak 
våre egne valgkamper i de respektive fylkeslagene. Etter valgkampen sitter en igjen med en følelse av 
at vi denne gang, lokallagene og fylkeslaget sammen, klarte å motivere Senterpartister i hele Sør – 
Trøndelag til å ta et ekstra tak, og gå ut å snakke Senterpartipolitikk, også i en stortingsvalgkamp.  
 
Fylkesstyret har evaluert valgkampen i en egen oppsummering, og lokallagene bidro også inn i denne 
evalueringen under møtene i de distriktsvise arbeidslagene høsten 2017.  
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 Senterungdommen 
 

 
Forord  
Senterungdommen i Sør- Trøndelag ser 
tilbake på en spennende arbeidsperiode, hvor mye av fokuset har vært på valgkamp. Til tross for lav 
aktivitet på fylket har vi likevel sett en oppadgående trend i medlemstall, og har fortsatt greid å 
opprettholde ett høyt antall betalende medlemmer. Vi vil med dette takke alle som har stått på i 
valgkampen, og bidratt til at vi gjorde ett knakende godt valg i Sør- Trøndelag. Dessuten vil vi også 
takke alle som bidro i skolevalgkampen.  
 
Snart er Sør- Trøndelag Senterungdom historie, og 01.01.2018 blir Trøndelag Senterungdom en 
realitet. Lykke til!  
 
Fylkesstyret i Sør- Trøndelag Senterungdom.  
Innledning 
Årsberetningen går igjennom aktivitet i tidsrommet 31.01.2017- 29.09.2017, styrets sammensetning, 
og politisk/ organisatorisk arbeid i perioden. Mediearbeid/ synlighet i media vil også bli vurdert. I 
tillegg vil valgkampen 2017 bli gjennomgått i siste punkt.  
 
Fylkesstyrets sammensetning 
I perioden har fylkesstyret bestått av: 
Leder: Eline Stene  
Politisk nestleder: Vegard Frøseth Fenes 
Organisatorisk nestleder: Julie Kynø Lundberg 
1. Styremedlem: Mari Storm Myrmæl 
2. Styremedlem: Oda Margrete Graneng 
1. Varamedlem: Ola Husa Risan 
2. Varamedlem: Bent- Joacim Bentzen 
 
Representant fra Senterpartiet: 
Senterpartiets representant i fylkesstyret har vært Ole Graneng.  
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Fylkesstyrets arbeid  
I perioden har det blitt avholdt 6 ordinære styremøter på følgende datoer: 27.februar, 16.mars, 18. 
April, 10.mai, 6. juni, og 17. August. Møtene er blitt holdt på Senterpartiets kontor i Bøndenes Hus i 
Kongens gate, med unntak av augustmøtet som var over video/facebook. 
 
Videre har fylkesstyret igjennom arbeidsåret hatt ett godt samarbeid med fylkeskontoret i Sør- 
Trøndelag knyttet til gjennomføring av arrangementer, økonomi og organisering av reiser.  
 
Informasjons- og kommunikasjonsarbeid: SUL ST har opprettet profil på den sosiale plattformen 
Snapchat. Videre har instagramprofilen stsenterungdom blitt oppdatert regelmessig. SUL ST sin 
facebookside har vært aktiv i året som har gått. Relevante og aktuelle saker er delt, og mye av 
informasjonen fra styret til medlemmene er blitt publisert her.  
 
Arrangementer 
26. april: Fylket arrangerte oppstartsmøte for Malvik Senterungdom. Det ble dessverre ikke opprettet 
lokallag, men vi ble enige om å komme sterkere tilbake med ny giv.  
23-26. mars: Landsmøte i Senterpartiet på Scandic lerkendal. Fra fylkeslaget fikk Vegard, og Julie 
delta som observatører. Eline deltok som delegat for Senterpartiet og Senterungdommen i ST.  
10- 12. Mars: Vårslepp i Senterungdommen. Ble avhold på Sundvolden hotell i Buskerud. Vegard, 
Eline, Ada, Bent Joacim og Øyvind deltok fra Sør- Trøndelag.  
17. juni: Valgkampskolering på Røros. Vi leide leiligheter, og hadde bla. debatt og trening i retorikk. Vi 
vil samtidig takke Røros Sp for flott opplegg med foredrag og omvisning.  
August: Valgkamp. Se eget punkt 8.  
 
Landsstyremøter: Senterungdommen i Sør- Trøndelag har vært representert på alle landsstyremøter 
ved fylkesleder.  
Fylkesstyremøter i Senterpartiet: Senterungdommen i Sør- Trøndelag har vært representert på alle 
fylkessyremøter ved fylkesleder eller Nestleder.  
 
Lokallag 
Ved utgangen av kalenderåret 2016 hadde Sør- Trøndelag Senterungdom 3 aktive lokallag: 
Neadalen Senterungdom, Leder: Kristian Stene 
Trondheim Senterungdom, Leder: Vegard Frøseth Fenes 
Trondheim Senterstud, Leder: Torleik Svelle 
 
Aktivitet i lokallagene 
Sør- Trøndelag Senterungdom ser tilbake på ett arbeidsår med god aktivitet i de eksisterende 
lokallagene, og vi vil spesielt trekke frem Neadalen og Senterstud i Trondheim.  
Dessverre har vi ikke lyktes med å opprette nye lag i perioden, men det skyldes bla. at mye av fokuset 
har vært på valgkamp.  
 
 
Økonomi 
Fylkeslaget leverer ett godt økonomisk resultat, til tross for at valgkampen har satt sine spor. Dette 
er mye takket være at laget har spart opp mye midler over tid. Resultatet for 2017 i sum vil imidlertid 
bli annerledes, hovedsakelig på grunn av utgifter rundt landsmøte.  Fylkeslagets samlede eiendeler 
var 246.471,77 kr per 20.09.2017.  
 
Synlighet i media 
Fylkeslaget har vært synlig igjennom forskjellige utspill igjennom perioden, både redaksjonelle og 
leserinnlegg. Bla. hadde Vegard F. Fenes og Magnus Delbekk redaksjonelt innslag om 
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bestillingstransport i Trønderbladet. Dessuten har også Eline Stene vært intervjuet på Nea Radio. 
Ellers har også Bent- Joacim fått flere leserinnlegg/ redaksjonelle saker publisert på vol.no.  
 
 
Stortingsvalget 2017 
Organisering og arbeidsfordeling: Fylkesstyret ble før sommeren enige om å ikke ansette 
valgkampmedarbeider, ettersom det passet seg best slik. Dette førte til at oppgaven ble lagt til 
ungdomskandidat Vegard Frøseth Fenes, som også ble frikjøpt for en symbolsk sum i denne 
perioden. Mari Storm Myrmæl har organisert vaktlister på bua for Senterungdommen, og Bent 
Joacim Bentzen/ Mari Storm Myrmæl har bidratt med sosiale medier. Ellers har ledersituasjonen 
vært utfordrende, da fylkesleder Eline Stene tidlig varslet at hun gikk til jobb i Porsgrunn etter 
sommeren. Fylkesstyret har likevel greid å håndtere arbeidsmengden- først og fremst på grunn av 
overveldende innsats fra enkeltpersoner. I ettertid ser vi også at vi hadde tjent på å få engasjert 
større deler av fylkesstyret både i forkant av, og i selve valgkampen.  
 
Skoledebatter: Skoledebattene i Sør- Trøndelag ble avholdt i tidsrommet 24. Aug. – 5. Sept, og 
Senterungdommen var representert i ved samtlige skoler. Det var ungdomskandidat Vegard Frøseth 
Fenes som var ansvarlig for koordinering i forbindelse med skolevalgkampen.  Alt i alt gikk vi frem 
med 4,7 prosentpoeng, doblet resultatet fra 2013, og endte opp med ett resultat på 8,4 % i 
skolevalget.  Vi vil rette en spesielt stor takk til debattantene Vegard Frøseth Fenes, Torleik Svelle, 
Bent Joacim Bentzen, Øyvind Bentås, Ada Johanna Arnstad, Kristian Stene og Ola Husa Risan.  
 
Andre aktiviteter: Takk for innsatsen til de som stilte på valgbua for Senterungdommen- her var vi 
godt representert igjennom hele valgkampen. Vegard Frøseth Fenes var ute på flere turer i fylket, 
bla. bedriftsbesøk og stands. Samtlige kommuner ble også besøkt.  I tillegg arrangerte vi nattstand- 
dette ble en stor suksess, og har blitt en tradisjon fra tidligere valgkamper. Senterungdommen var 
også godt representert på Senterpartiets valgvake på lerkendal.  
 
Representasjon: Vi har i det siste året vært representert i både fylkesting og kommunestyrer. Her 
kan bla. Mari Storm Myrmæl trekkes frem, som har vært medlem av kommunestyret i Meldal. Videre 
har Vegard Frøseth Fenes vært varamedlem til bystyret i Trondheim, og møtt der ved flere 
anledninger.  Dessverre har vi hatt dårlig representasjon sentralt i Senterungdommen. 
 

 KS 
Jorid Oliv Jagtøyen er nestleder i KS Sør – Trøndelag.  
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 Fylkestingsgruppa i Sør Trøndelag Sp 
 

Fylkestingsgruppa har bestått av: 
o Gunn Iversen Stokke, fylkesvaraordfører 

o Liv Darell, gruppeleder og medlem Infrastrukturkomiteen 

o Rune Krogh, medlem og medlem Regional Utvikling og kollektiv komiteen 

o Rasmus Skålholt, medlem og medlem Opplæringskomiteen. 

 

 

 
 
 
 

 
Samtidig er alle oppnevnt i styrer, råd og utvalg utover dette. I arbeidet med sammenslåing av 
Trøndelagsfylkene, sitter vi alle fylkestingrepresentantene våre i fellesnemda.   
Gunn I Stokke er også medlem av Fellesnemdas AU og felles planutvalg. 
 
 
I 2017 har vi gått i tospann i Sør og Nord Trøndelag, og mye av vårt arbeid har dreid seg om tilpassing til ett 
samlet fylke.   
Samfunnsutviklingsrollen skal fremheves, og stiller sterkere krav til helhetlig samordning av ulike virksomheter. 
For oss har dette gjort at arbeidet med intern samordning av fylkeskommunens egne virksomheter, 
koordinering mellom fylkeskommunen og en rekke andre regionale utviklingsaktører har preget året 2017. 
Partiprogrammet er vårt arbeidsverktøy, og brukes aktivt i vårt daglige virke.  Vi har en målsetning om å 
samordne 2 til 1 felles arbeidsverktøy i 2018. 
På veien til ett samlet fylke, nevner vi behandlingen av noen gode politiske saker: 

• Ny felles strategi for samferdsel 

• Ny felles sone-, takst- og produktmodell for kollektivtrafikken i Trøndelag fra 2018 

• Organisering av reiselivsnæringa I Trøndelag 

• Program for folkehelsearbeid i kommunene i Trøndelag 2017-2022. 

• Økonomiplan 2018 - 2021 for Trøndelag fylkeskommune  

• Saker innenfor Skolebruksplan 4, der nærskoleprinsippet har stort fokus. 

• Tilskuddsordninger for kulturområdet i Trøndelag fylkeskommune 

• Felles strategi for næring og innovasjon 

Fylkestingsgruppen opplever arbeidet som mangfoldig og interessant. Samarbeidet i Trøndelag er godt, og en 
etablert dialog med bystyregruppen i Trondheim sees på som veldig nyttig. 
Vi oppfordrer alltid folkevalgte i kommunene om å bringe inn saker, slik at vi sammen kan utøve god felles 
Senterpartipolitikk 
 
Trondheim 15. januar 2018 
 
Gunn Iversen Stokke  Liv Darell  Rasmus Skålholt   Rune Krogh 
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 Fylkestingsgruppa Trøndelag Senterparti 
 
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. 
 
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.    
 
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. 
 
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: 
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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 
 
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. 
 
 
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 vedtok på samme møte at den avtroppende fylkestingsgruppa i Nord-Trøndelag 
sin økonomi og forpliktelser inkludert ansatte-ressursen videreføres inn i Trøndelag Senterparti sin 
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fylkestingsgruppe. Dette innebærer at Bjørn Ludvig Bergsmo er ansatt som gruppesekretær og 
rådgiver for fylkestingsgruppa. Han har 80 % stilling. 
 
 
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. 
 
 
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. 
 
 
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.   
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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  
- 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  
 
 
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 
 

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

 
 

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

12. 1 Økonomi 
Fylkeslagets regnskap for 2017 viser et underskudd på 613 711. 
 

12.2 Ansatte 
Siv Sætran har vært ansatt som fylkessekretær i 100 % stilling.  
 
Jostein Olav Grande var ansatt i ett års 100 % prosjektstilling som spesialrådgiver i forbindelse med 
valget 2017. Han er ansatt for perioden 1.10.2016 – 15.09.2017. Det er Senterpartiet i Nord-
Trøndelag som har opprettet stillingen men Sør Trøndelag Sp, ilag med Senterpartiets 
fylkestingsgruppe i Nord Trøndelag, Senterpartiets hovedorganisasjon og stortingsgruppen har 
bidratt med midler, for å kunne disponere deler av denne stillingen.  
 
Det er registret 0% sykefravær i løpet av arbeidsåret.  
 

12.3 Lokaler 
Senterpartiet i Sør Trøndelag leier kontorlokaler i 5 etasje i kongens gate 30, Bøndenes Hus 
Trondheim.   
Leieavtalen på kontorlokalene går ut 30.04.2022 
 
 
 

Fylkesstyret retter en stor takk til tillitsvalgte, folkevalgte, ansatte og alle som 
har stått på for Senterpartiets organisasjon og politiske saker i 2017! 

 
 
 
 

Trondheim 22.01.2018 
 

Fylkesstyret 
Senterpartiet i Sør-Trøndelag 
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13 Vedlegg 
 
 
Vedtak i felles fylkesårsmøte for 
Senterpartiet i Nord-Trøndelag og 
Senterpartiet i Sør-Trøndelag på Scandic Hell 
11.2.2017:  
  
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 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. 


