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1 Innledning 
Arbeidsplanen skal være et redskap for fylkeslaget og lokallaga når det gjelder politisk og 
organisasjonsmessig aktivitet i året som følger. 
 
2018 er et mellomvalgår, og det er viktig å fortsette arbeidet med å styrke og samle organisasjonen 
på tvers av gamle fylkesgrenser, og utvikle Senterpartipolitikk.  Senterpartiet i Trøndelag skal være en 
tydelig politisk aktør som engasjerer mennesker og påvirker samfunnsutviklingen både lokalt og 
nasjonalt.  
  
Målet for arbeidsåret er å ha et synlig og aktivt Senterparti i alle kommunene i Trøndelag samt samle 
de to gamle fylkespartilagene til en solid organisasjon som er godt rustet for å vinne fremtidige valg.  

2 Organisasjonsarbeid 
Organisasjonsarbeidet skal ha økt prioritet i arbeidsåret, og fokuset vil være å bygge og videreutvikle 
lokallagene våre slik at organisasjonen er best mulig rustet foran kommune og fylkestingsvalgkampen 
2019.  

2.1 Kompetansebygging 
Det jobbes aktivt opp mot lokallagene for at flere gjennomfører studieopplegget «Det grønne hjulet» 
som er spesielt laget for lokale tillitsvalgte. Trinn to av «Det grønne hjulet» er laget for 
fylkestillitsvalgte. Fylkesstyret gjennomfører denne studieringen i løpet av arbeidsåret. Øvrig arbeid i 
fylkeslaget legges også mest mulig opp som studierings arbeid, det være seg eksempelvis arbeid i 
nominasjonskomite frem mot fylkestingsvalget og valgkomite frem mot årsmøtet. Lokallagene 
oppfordres til å gjøre det samme. Fylkeslaget har en ambisjon om å rapportere inn minimum 1500 
studietimer i løpet av arbeidsåret, og det må jobbes aktivt opp mot lokallagene om man skal nå 
denne målsettingen.  
 
Fylkesårsmøtet 9. – 10. februar er startskuddet for den lage valgkampen frem mot lokal og 
fylkestingsvalget 2019. Fylkesårsmøtet skal gi motivasjon og engasjere de lokale tillitsvalgte for 
videre arbeid i lokallaga.  
 
 
Videre legges det opp til skolering av tillitsvalgte og kandidater etter følgende plan: 
 
Skolering på nye IT verktøy 
Det gjennomføres kurs på dette i forbindelse med møter i de regionale arbeidslagene våren 2018. 
Ansvar: Fylkeskontoret 
 
Strategisamling  
Det gjennomføres ei strategisamling for fylkesstyret og fylkestingsgruppen i løpet av mars. 
Ansvar: Fylkesstyret 
 
Organisasjonssamling 
Det gjennomføres en organisasjonssamling for fylkesstyret, fylkestingsgruppen og lokallagene i 
november i forbindelse med gjennomføring av nominasjonsmøtet.  
Ansvar: Fylkesstyret 
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2.2 Verving/rekruttering 
Verving av nye medlemmer blir en viktig oppgave i arbeidsåret. Trøndelag Sp har nå mange nye 
velgere som stemte Sp ved stortingsvalget 2017 for første gang. Det er viktig for organisasjonen å 
kartlegge hvem disse velgere er lokalt, og prøve å få flere av de aktive i partiet. Det er også viktig for 
lokallagene i sine prosesser rundt å sette sammen lister til kommunevalget 2019, at man jobber opp 
mot ressurspersoner i sine kommuner for å få de til å stå på listene lokalt.  
 
Det legges opp til en egen vervekampanje fra starten av mars og ut slutten av mai med spennende og 
gode premier til de lokallagene som verver flest nye medlemmer. Alle lokallagene i Trøndelag 
Senterparti skal verve minimum 4 nye medlemmer i løpet av arbeidsåret.  
 

2.3 Lokallagene/distriktsvise arbeidslag 
Lokallagene er grunnmuren i Senterpartiet. Det er derfor viktig å ha godt fungerende lokallag i alle 
kommunene i Trøndelag. Gjennom de distriktsvise arbeidslagene har vi mulighet til å samle 
lokallagene til regionale samlinger for erfaringsutveksling, lagbygging og inspirasjon til videre arbeid. 
 
Inndelingen av de distriktsvise arbeidslagene er som følger: 
 
 
Innherred:  Snåsa, Verran, Steinkjer, Inderøy, Verdal, Levanger 

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

Trøndelag Sør:   Midtre Gauldal, Rennebu, Oppdal, Holtålen, Røros.  

Midtre  Namdal: Overhalla, Namsos, Fosnes, Namdalseid, Flatanger 

Trondheimsregionen: Trondheim, Skaun, Melhus, Klæbu,  

Ytre og Indre Namdal:  Leka, Nærøy, Vikna, Høylandet, Grong, Røyrvik, Namsskogan, Lierne. 

Værnesregionen: Stjørdal, Meråker, Frosta, Selbu, Tydal, Malvik 

Orkdalsregionen:  Meldal, Orkdal, Agdenes, Snillfjord, Hemne, Hitra, Frøya 

 
I 2018 legges det opp til to runder med møter i de distriktsvise arbeidslagene, en møterunde våren 
2018 og en i løpet av høsten 2018. 
 

2.4 Nye IT verktøyer 
Senterpartiet har nye IT systemer på medlemsregister, internkommunikasjon og hjemmesidene.  
Fylkeslaget har ansvaret for opplæring av lokallaga i disse systemene. Det er også et stort behov i 
organisasjonen for opplæring i bruken av sosiale medier. Det vil bli gjennomført kurs på dette for 
lokallaga og tillitsvalgte i forbindelse med møterunden i de distriktsvise arbeidslaga våren 2018.   
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3 Politikk 
Trøndelag Senterparti har som målsetning å være en viktig bidragsyter og pådriver i forhold til den 
politikken som føres sentralt. For å nå dette målet må det jobbes jevnt og systematisk med aktuelle 
politiske problemstillinger. I fylkes- og lokalpolitikken skal Senterpartiet være med og sette den 
politiske dagsorden med aktive ordførere, kommunestyregrupper og ei aktiv fylkestingsgruppe.  
Dette arbeidet har både fylkesstyret, fylkestingsgruppa, lokallaga og kommunestyregruppene et 
ansvar for å følge opp. 
 

3.1 Strategiarbeid 
Trøndelag Senterparti har ambisjoner om å lede Trøndelag fylkeskommune ut fra at vi har den beste 
politikken for vårt fylke. Vi mener at vi skal ha ambisjoner om at vår 1. kandidat skal inneha 
fylkesordførervervet etter valget i 2019. Det er også en målsetting at vi får flere ordførere etter 
valget i 2019. 
Dette fordi vår politikk er viktig for en utvikling av hele fylket og kommuner som gir tjenester nær 
folk. 

3.2 Ordførerforum 
Ordførerforum er en viktig arena for våre ordførere og gruppeledere i de kommunene vi ikke har 
ordføreren. Det siste året har ordførerforum vært aktivt i begge fylkeslagene og umiddelbart etter 
årsmøtet, møtes ordførerforumene i nord og sør for å slå seg sammen. Det planlegges en studietur til 
Oslo i løpet av våren 2018 og forumet skal ha minst to samlinger utover dette i arbeidsåret. 

3.3 Samarbeid med Senterungdommen 
Trøndelag Senterparti skal aktivt samarbeide med Senterungdommen. Dette gjennom dialog og 
samarbeid både lokalt, regionalt og på nasjonalt nivå. Videre skal Senterpartiet i Trøndelag støtte 
Senterungdommen i verving av nye medlemmer og oppstart av lokallag rundt i hele det nye fylket.  

3.4 Samspill med andre 
Trøndelag Senterparti skal videreføre sitt arbeid med å bygge allianser med andre organisasjoner, det 
være seg næringsorganisasjoner, miljøorganisasjoner og andre frivillige organisasjoner, 
fagorganisasjoner m.fl. Slik alliansebygging vil i mange sammenhenger være avgjørende for å sikre 
gjennomslag for viktige deler av partiets politikk.  
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4 Kommune og fylkestingsvalget 2019 
Forberedelsene til kommune og fylkestingsvalget starter tidlig i arbeidsåret. Fylkesstyret skal vedta 
rammeplan for valgkampen 2019 i desember 2018. Rammeplanen skal legge de overordnede 
føringene for valgkampen 2019.   
 

4.1 Nominasjon til fylkestingslista  
Fylkesstyret oppnevner nominasjonskomité til fylkestingslista i mars 2018. Komiteen vil da starte sitt 
arbeid med forslag til ny fylkestingsliste. Komiteen vil be om innspill til kandidater i to runder fra 
lokallaga. I første runde vil de ha innspill på aktuelle navn til fylkestingslista, i andre runde vil 
lokallaga bli bedt om å sette opp forslag til fylkestingsliste. Nominasjonskomiteen vil presentere sitt 
forslag til fylkestingsliste i god tid før nominasjonsmøtet som avholdes 24. november.  

4.2 Arbeid med program for neste fylkestingsperiode 
Fylkesstyret setter ned en programkomite i april 2018. Komiteen starter umiddelbart opp arbeidet 
med å lage forslag for neste fylkestingsperiode. Komiteen får også et særskilt ansvar for å gå 
igjennom eksisterende program, og synliggjøre hva Senterpartiet har fått gjennomslag for i 
nåværende periode. Programmet blir behandlet og vedtatt på fylkesårsmøtet i 2019.  

4.3 Sterke lokallag 
En viktig oppgave for fylkeslaget støtte lokallagene slik at de står godt rustet til lokalvalgkampen i 
2019. Det er en målsetning at Senterpartiet skal stille lister i alle kommuner i Trøndelag.  
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5 Kalenderoversikt 2018 
 
Februar 
9. - 10.  Fylkesårsmøte 
28. – 1.  Fylkesting, Steinkjer 
 
Mars  
13. – 14.  Strategisamling for 

fylkesstyret og 
fylkestingsgruppen, 
fylkesstyremøte 

  
 
April 
6-. – 7  Landsstyremøte, Oslo 
7.  Fylkesledersamling  
16.  Fylkesstyremøte 
25. – 26. Fylkesting, Trondheim 

Distriktsvise arbeidslag 
 

Mai 
3.-4.                    Medarbeiderkonferanse 
14.   Fylkesstyremøte 
28.-29.                Ordførerkonferanse, Gloppen 
  Distriksvise arbeidslag  
    
Juni                  
5.  FN’s miljødag 
13. – 14. Fylkesting, Namsos 
  Fylkesstyremøte 
23. -24  Strategisamling / Sommertreff 

Fylkesstyremøte 
 
Juli 
  Sommerferie 
 

August 
20.  Fylkesstyremøte 
 
September 
17.  Fylkesstyremøte 

Distriksvise arbeidslag  
   
 
Oktober 
3. – 4  Fylkesting, Steinkjer 
15.  Fylkesstyremøte 
29.  Landsstyremøte 

Distriktsvise arbeidslag 
 

 
November       
9. – 11. Senterungdommens landsmøte 
12. Fylkesstyremøte 
24. Nominasjonsmøte og 

organisasjonssamling 
 
Desember 
12. – 13. Fylkesting, Trondheim 
17.  Fylkesstyremøte 
 
 
Januar 2019 
21.  Fylkesstyremøte 
 
Februar 2019 
8. - 9  Fylkesårsmøte 
  

Sak 12 Arbeidsplan 2018 
 
Forslag til vedtak: 
Arbeidsplan 2018 vedtas. 
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Budsjett 
6 Budsjett 2018, Trøndelag Senterparti 
 

 
   
Inntekter Note Budsjett 2018 
Kontingent 1                        300 000  
Partistøtte staten 

 
                       890 000  

Partistøtte fylke 2                     1 000 000  
Leieinntekter 3                        127 000  
Gaver 4                        100 000  
Andre inntekter 

 
                            3 000  

Finansinntekter                             20 000  
Sum inntekter 

 
                    2 440 000  

 
 

 
Utgifter 

 
 

Senterungdommen 
 

 
Senterkvinnene 

 
 

Lønn 5                        430 000  
Administrasjon 6                        550 000  
Reiser 

 
                       250 000  

Møter/arrangementer 
 

                       350 000  
Organisasjonsutvikling 

 
 

Fylkesårsmøte 
 

                       100 000  
Landsmøte 

 
 

Valgkamp 
 

 
Tap 

 
 

Investeringer 
 

                          60 000  
Sum utgifter                       1 740 000  
Resultat 

 
                       700 000  

Valgfond 7                       -650 000  
Resultat etter avsetninger                             50 000  
                        2 440 000  

 
 
  



Arbeidsplan 2018 – Budsjett 2018 Trøndelag Senterparti 10 

6.1 Noter budsjett 2018 
 
 
 
Note 1  Kontingent 
Fra 2017 er det en kontingentsats for hele landet. Andelen som går til fylkeslaget er 125 kr. Det er 
budsjettert med 2 400 medlemmer i Trøndelag Senterparti fylkeslaget får inntekter fra i 2018. Det er 
lavere kontingentsats for nye medlemmer 1. året. Kontingenten fra nye medlemmer fordeles mellom 
hovedorg og lokallaget. 
 
Note 2  Partistøtte fylket 
Endelig ramme for partistøtten til fylkeslagene fra Trøndelag fylkeskommune er ikke klare enda. Alt 
etter hvilken modell fylkeskommunen lander på vil støtten til Senterpartiet være i området 800 000 – 
1 100 000 kr.  
 
Note 3  Leieinntekter 
Leieinntekter fra Steinkjer Senterparti og fylkestingsgruppa. De betaler en årlig sum i kontor og 
møteromsleie. Det inkluderer også andre tjenester som telefon, kopiering, porto osv.  
For 2018 er leien til fylkestingsgruppa kr. 120 000,- og Steinkjer Senterparti kr. 7 000,-.  
 
Note 4  Gaver 
Dette er støtte fra AS Nord-Trøndelag. 
 
Note 5  Lønn 
Lønnsposten dekker opp lønnskostnader for 20 % av fylkessekretæren og organisasjonsrådgiver sin 
lønn, lønn til ungdomssekretær i 20 % stilling og til renholder.  
Fylkessekretæren og organisasjonsrådgiveren er ansatt i Senterpartiets hovedorganisasjon men 
fylkeslagene må betale en prosentandel av lønnskostnadene til fylkessekretæren.  
 
Godtgjørelse for fylkesstyrets medlemmer ligger også inne under posten lønn med følgende satser: 
 

Årlig godtgjørelse: 
Fylkesleder:   kr. 30 000,- 
Nestledere:    kr. 10 000,- 
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Note 6  Administrasjon 
Budsjetterte administrasjonskostnader fordeler seg slik: 
 
 
Telefon/Internett                40 000  
Porto                25 000  
Kopiering                30 000  
Kontorrekvisita                30 000  
Husleie               210 000  
Strøm                30 000  
Forsikring                11 000  
Regnskap/serviceavgift                28 000  
Leasing kontormaskiner                32 000  
Gaver/blomster                15 000  
Annonsering                25 000  
Aviser/Tidsskrift                30 000  
Materiell/inventar/forbruk                40 000  
Bankkostnader                  4 000  
Sum               550 000  

 
Note 7 Valgfond 
Det budsjetteres med å sette av 650 000 kr. til valgfond. 
 
 
 

 
 
 
 
Sak 13 Budsjett 2018 
 
Forslag til vedtak: 
Budsjett 2018 vedtas. 
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