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 4 

1 Folka våre 5 

 6 

1.1 Tillitsvalgte 7 

Fylkesstyret har i arbeidsåret bestått av: 8 

Verv Navn Lokallag Regionansvar 
Leder Trine Fagervik Leirfjord  
1.Nestleder -
politisk 

Sindre Stordal Rødøy Salten sør 

2.Nestleder - 
organisatorisk 

Anne Sand Vestvågøy Lofoten 

Studieleder Anna Cecilie Jentoft Bodø  
Styremedlemmer Odd Arne 

Andreassen 
Andøy Vesterålen 

 Gunnar Gamst Narvik Ofoten 
 Christina F 

Holmvaag 
Steigen Salten nord 

 Iren B Teigen  Lurøy Helgeland nord 
 Peter A Talseth Alstahaug Helgeland midt 
 Hilde W Olsen Sømna Helgeland sør 
1.vara - møter fast Bent-Joachim 

Bentzen     
Hadsel   (fritak fra 

14.10.21) 
2.vara (opprykk fra 
14.10.21) 

Britt Kristoffersen Hamarøy  

3. vara (2.) Ola Smeplass Bodø  
4.vara (3.) Marte Havaas Narvik  
5. vara (4.) Liv-Marit H Reitan Sømna  
                    
Medlemmer som møter i kraft av sine verv: 
Gruppeleder 
fylkestingslista 

Karl Hans Rønning   

Stortingsrepresent
ant 

Siv Mossleth Vara  
 

Willfred 
Nordlund 

Leder 
Senterungdomme
n 

Anette A Å Bang   

                 9 
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                                   10 

Fylkesstyrets møte i november.  11 

 12 

1.2  Fylkeskontoret.  13 

Fylkessekretær  14 

Eivind Inge Storvoll gikk av som fylkessekretær 31.08.21 15 

Julie Brattli Steinvik ansatt som ny fylkessekretær 01.11.21 16 

Politisk rådgiver  17 

Eirill DeLonge har vært ansatt i prosjektstilling som politisk rådgiver i 100% 18 

stilling hele arbeidsåret. Eirill har sagt opp sin stilling med virkning fra 01.02.22. 19 

Fylkesleder Trine Fagervik har vært frikjøpt i 100% 6 måneder fra 01.04.2021 i 20 

forbindelse med valgkamp.  21 

Anette A Bang har fungert som vikarierende fylkessekretær i perioder.  22 

Hun var også frikjøpt av fylkestingsgruppen i 80% fra 01.04.21 som 23 

valgkampmedarbeider.  24 
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 25 

2 Fylkesårsmøtet i 2021 26 

Fylkesårsmøtet var opprinnelig berammet i begynnelsen av februar men ble 27 
utsatt til 19.og 20.mars i håp om å få avholde fysisk møte. På grunn av nasjonale 28 

smittevernrestriksjoner ble møtet til slutt avholdt heldigitalt.  29 

Fylkesleder Trine Fagervik ønsket velkommen og det ble markert ett minutts 30 

stillhet over de som var gått bort.  31 

Partileder Trygve Slagsvold Vedum, parlamentarisk leder Marit Arnstad, 32 
stortingsrepresentantene  Siv Mossleth og Willfred Nordlund, gruppeleder 33 
fylkestingsgruppa Karl-Hans Rønning og Senterungdommen v/ politisk 34 

nestleder Torkil Eriksen var hovedinnledere i generaldebatten. I den påfølgende 35 

debatten holdt 39 delegater innlegg.  36 

Resolusjonskomitéen ved leder Kim H Schei la frem resolusjonene og komiteens 37 
forslag til behandling. Resolusjonskomitéen besto av Kim André Haugan Schei, 38 

Marlene Rendall Berg, Skjalg Hamnes.  39 

12 resolusjoner ble vedtatt på årsmøtet. De øvrige ble videresendt styret.  40 

Valg 41 

Valgkomitéens leder Frank Johnsen presenterte valgkomitéens enstemmige 42 

innstilling. 43 

Anne Sand ble gjenvalgt som styremedlem og organisatorisk nestleder.  44 

Svein Nilsen gikk ut av styret og Sindre Stordal (styremedlem valgt i 20) ble valgt 45 

som politisk nestleder.  46 

Fylkesstudieleder Jan Otto Fiplingdal ba om fritak fra styret og Anna Cecilie 47 

Jentoft ble valgt som fylkesstudieleder for ett år.  48 

Odd Arne Andreassen og Christina F Holmvaag ble gjenvalgt som 49 
styremedlemmer. Gunnar Gamst og Hilde W Olsen ble valgt inn som nye 50 

styremedlemmer, og Svein Nilsen og Aasa Storlien fratrådte styret.  51 

Varamedlemmer Bent-Joacim Bentzen, Hadsel, Britt Kristoffersen, Hamarøy, Ola 52 
Smeplass, Bodø, Marte Havaas, Narvik, Liv-Marit H Reitan, Sømna, ble valgt for 53 

ett år.  54 

Fylkesleder er automatisk medlem i landsstyret, og som vara har det vært 55 

sedvane i Nordland at 1.nestleder har hatt varaplass.  56 

Valg av landsmøtedelegater ble foretatt og refereres under kapittel landsmøte.  57 

 58 
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 59 

Valgkomite for 2022 med vara: 60 

 61 

Region Representant Personlig vara 
Nord-region Tor Andersen 1. Øystein Martinussen 

2. Aina Nilsen 
Nord-region  Tone May Nordstrand 1. Anne Berit Søfteland  

2. Kåre Holand 
Midt-region Rune Berg  1. Kim Marion Mietinen   

2. Roald Kristensen 
Midt-region Bente Melby Ness 1. Asle Schrøder              

2. Eva Lund Pedersen 
Sør-region Magnar Johnsen 1. Ove Mortensen            

2. Berit Hundåla 
Sør-region 
 

Hilde Lillerødvann 1. Eirin Sleteng                 
2. Johan Petter Røssvoll 

Senterungdommen  Felicia Skreslett-
Smalsundmo 

 

Leder (velges blant 
medlemmer)  

Rune Berg  

Nestleder (velges blant 
medlemmer)  

Hilde Lillerødvann  

 62 

Jon Tørset ble gjenvalgt som revisor for ett år.  63 

Fylkesårsmøtet ble gjennomført med bruk av TEAMS og GoPlenum. Vikarierende 64 
fylkessekretær Anette A Bang og politisk rådgiver Eirill DeLonge styrte 65 
arrangementet fra fylkeskontoret og hadde det tekniske ansvaret for 66 
gjennomføringen. Disse ble applaudert og fikk senere en oppmerksomhet fra 67 

Nordland Senterparti for god gjennomføring.  68 

 69 

 70 

 71 

Nordland Senterparti sine representanter i fylkesstyret, fylkestingsgruppa, 72 

fylkesråd, storting og regjering.  73 
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 74 

 75 

3. Fylkesstyrets arbeid 76 

Styremøter 77 

Fylkesstyret har hatt to fysiske møter og øvrige møter er avholdt digitalt.  78 

Arbeidsåret har vært krevende, med lange perioder uten ansatte på 79 

fylkeskontoret og mangel på administrativ støtte for fylkesstyret.  80 

Arbeidsåret for fylkesstyret startet umiddelbart med programarbeid og 81 

forberedelser til landsmøte sammen med landsmøtedelegatene.  82 

I juni hadde fylkesstyret sin første fysiske samling. Styremøte, skolering og 83 

strategisamling med fylkestingsgruppa.  84 

I november hadde fylkesstyret sin andre fysiske samling i tilknytning til 85 

høstkonferansen.   86 

 87 

Politiske saker 88 

Fylkesstyret har i løpet av arbeidsåret drøftet mange aktuelle politiske saker. 89 

Fylkesstyret og fylkestingsgruppa har samarbeidet om flere leserinnlegg.  90 

Programarbeid og viktige saker for Nordland hadde hovedfokus gjennom 91 
hele arbeidsåret. For Nordland Senterparti, men også nasjonalt, ble 92 

Andøya flystasjon og høyere utdanning på Nesna to viktige kampsaker.  93 
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Det ble lagt ned et betydelig arbeid med valgprogrammet. Gjennom 94 

innspill fra lokallagene og vedtak i fylkesstyret. Landsmøtedelegatene 95 
deltok i arbeidet med program og vi fikk gjennomslag for flere av våre 96 

innspill.  97 

 98 

 99 

Høstkonferansen 100 

Det var gledelig å kunne ønske 69 deltakere velkommen til fysisk 101 

høstkonferanse.  102 

Fylkesleder ønsket velkommen og Per Gunnar Stensvåg innledet 103 
konferansen med sitt foredrag om kaosreformene. 104 
Stortingsreprensentantene Per Martin Sandtrøen, Siv Mossleth og Willfred 105 
Nordlund, gruppeleder Karl Hans Rønning og vara gruppeleder Kim H 106 

Schei innledet generaldebatten.  107 

Evaluering av valgkamp og organisasjonsutvikling var også på 108 

programmet.  109 

 110 

100 års Jubileum  111 

100årsdagen til Senterpartiet skulle feires med brask og bram i 2020. Under 112 
høstkonferansen fikk vi gjennomført jubileumsmiddag med inviterte gjester, 113 

musikalske innslag og taler.   114 

 115 

Senterpartiets hedersmerke 116 

Heid Fylling, Saltdal Senterparti, fikk utdelt Senterpartiets høythengende 117 
hedersmerke i juli. Ordfører Rune Berg delte ut hedersmerket i forbindelse med 118 

Fyllings 90 årsdag. 119 

Merket tildeles for langvarig og særlig fortjenstfull innsats for partiet. Fyllings 120 

politiske CV er lang og imponerende og inkluderer blant annet stiftelsen av 121 
Senterpartiet i Bø i Vesterålen da familien bodde der på 60-tallet. Fylling var 122 
utnevnt i statsråd som vara i folketrygdfondet og som medlem i styret i Statens 123 
idrettsråd i flere omganger. Fylling har også stortingshistorie å se tilbake på, som 124 

vara for Nordland Senterparti i perioden 1977 – 1981.  125 

 126 

 Lagbyggertur 127 



Årsmelding 2021 
 

7Click here to enter text. 
Årsmelding 2020                       Nordland Senterparti 

Ideen om lagbyggertur kom som et resultat av nedstenging, mangel på 128 

fysiske møter og ønske om nær kontakt med lokallagene. 129 

I løpet av 15 dager besøkte fylkesleder Trine, leder for Senterungdommen og 130 
da også frikjøpt valgkampmedarbeider Anette alle 41 kommuner i Nordland. 131 
Politisk rådgiver Eirill DeLonge deltok i 31 lokallag. Med på turen var også 132 
Stortingsrepresentant Siv Mossleth, i flere omganger, politisk rådgiver i 133 
transportkomiteen Nils Ramsøy (lokallagene i Lofoten), stortingsrepresentant 134 

og finanspolitisk talsperson Sigbjørn Gjelsvik (Helgeland og deler av Salten). 135 

 136 

Turen ble planlagt med mål om å besøke og bli kjent med folk i lokallagene i 137 

hele Nordland. Lokallagene valgte selv innhold, og med unntak av Værøy og 138 
Røst hadde samtlige lokallag besøk ca to timer. I flere av lokallagene fikk vi 139 
redaksjonelle oppslag og publikumstallet og engasjementet på facebook og 140 
Instagram økte betydelig. Det var også viktig i forkant av valgkampen å bygge 141 

sidene og publikum i sosiale media.  142 

Kjøreruta var stramt lagt opp og hver dag besøkte turnéen mellom tre og fire 143 
lokallag. Med kjøring mellom kommunene gikk programmet daglig fra ca kl 8 144 
om morgenen til bobilen parkerte mellom kl 21 og 24 hver kveld. Underveis 145 
måtte ett lokallagsbesøk avlyses pga smitte, men dette ble tatt igjen, og ved 146 
turnéens slutt hadde samtlige lokallag (39) og våre to ordførere ( Røst og 147 

Moskenes) hatt besøk.  148 

Erfaringene fra turen tilsier at Nordland Senterparti også framover bør 149 
tilstrebe lignende. Nær kontakt mellom fylkespartiet og lokallagene er viktig. 150 
Fortrinnsvis kan det være fornuftig å planlegge lagbyggertur til 151 
mellomvalgsår. I arbeidsplanen for kommende år vil ulike måter å organisere 152 
arbeidet på bli presentert. Tusen takk til lokallagene og gjester for god 153 

lagbygging.  154 

 155 

 156 

4. Senterpartiets studieforbund Nordland 157 

Korona, landsmøte og valgkamp er stikkord for 2021 så også for studiearbeidet i 158 

Nordland Senterparti.  159 

Norland Senterparti har gjennomført skolering både fysisk og digitalt i år og det 160 

ble rapportert inn 211 studietimer mot 103 året før. 161 

Timene fordeler seg slik: 162 

Ny regjering NÅ! - 20 timer 163 
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Senterpartiet lytter - 64 timer 164 

Hele Norge skal med - 13 timer 165 

Trine på tinget! - 7 timer 166 

Vi vant slaget, nå skal vi bygge laget! - 8 timer 167 

Valgkamputvalg - 29 timer 168 

Arbeid i fylkestinget - 70 timer 169 

Lagbyggertur - 41 timer 170 

I 2021 ble kursportalen lansert, en ny og enklere måte å få rapportert timer på, 171 

systemet ble omfavnet av de fleste og det lover godt for timerapporteringen i 172 

2022. 173 

Vi holdt felles webinar om Fjelloven og EØS-avtalen før valgkampen for at alle 174 
våre frivillige og tillitsvalgte skulle ha best mulig bakgrunnsinformasjon før 175 
valgkampen startet. På det fysiske styremøtet før sommeren ble det holdt kurs i 176 

valgkamp, sosiale medier og i tale og debatteknikk. 177 

Høstkonferansen holdt Per Gunnar Stenberg innlegg om 178 

kommunesammenslåing. Studieleder var observatør under landsmøtet. 179 

VOFO i Nordland er nå formelt lagt ned og VOFO sentralt er i gang med en 180 
omstrukturering. Studieleder er med i en gruppe som skal følge dette arbeidet. 181 

Siste helgen i november var det studieledersamling på Gardermoen, her møttes 182 
mange av fylkesstudielederne, Utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereim var 183 

hovedtaler. Utviklingsprosjektet til Senterpartiskolen ble nøye presentert. 184 

 185 

 186 

5. Ordførerforum 187 

 188 

Ordførerforum i Nordland har bestått av ordførere i kommunene og på fylket, 189 

samt varaordførere. 190 

Opposisjonsledere er også invitert med der SP ikke har ordfører. I tillegg er 191 
fylkesleder, gruppeleder på fylket, fylkesråder og stortingsrepresentanter invitert 192 

med på møtene. 193 

Det har vært 1 fysisk møte i forbindelse med høstkonferansen. 194 

Det har vært ca. 10 møter på Teams, gjerne i forkant av K-møtene. 195 

AU har etter hvert startet med møter 12 dager i forkant av møter i Ordførerforum. 196 
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2021 har vært preget av valgkamp der blant annet «Bondeopprøret» var en sak 197 

ordførerne signerte på. Ordførerne har ellers jobbet med ulike leserinnlegg hver 198 

for oss og felles i grupper i ulike lokalmedia. 199 

Etter valget har det vært fokus på oppfølging av Hurdalsplattformen med blant 200 

annet større lokalt selvstyre i arealforvaltningen. 201 

Året har vært preget av korona og vi har jobbet mye med politiske saker, men 202 

ønsker også å jobbe mer med ordførerrollen. 203 

Vi har satt fokus på bedre struktur for internkommunikasjon i organisasjonen, slik 204 
at vi jobber bedre sammen. Hvordan vi kan være støttespillere for hverandre og 205 

bygge hverandre gode. 206 

Forbedring av intern struktur for å styrke laget. 207 

 208 

6. Valg 2021 209 

Valgkamputvalget  210 

Valgkamputvalget bestod av Trine Fagervik (leder), Siv Mossleth, Willfred 211 
Nordlund, Felicia Skreslett-Smalsundmo (Senterungdommen), Eirill Delonge 212 
(Ungdomskandidat) og valgkampmedarbeider Anette A Bang. 213 

Fjerdekandidat Hans Gunnar Holand deltok også i utvalget.  214 

Valgkampen 215 

Den lange valgkampen startet før arbeidsårets begynnelse.  216 

De første arbeidsdagene i januar gjennomførte de øverste 217 
stortingskandidatene/valgkamputvalget «Senterpartiet lytter».  Møtene var på 218 
Teams og konseptet er en videreføring av kaffekoppstrategien som Trygve 219 
Slagsvold Vedum innførte da han ble ny leder i Senterpartiet. Blant aktører som 220 
Senterpartiet har lyttet til er både arbeidstakerorganisasjoner, 221 
arbeidsgiverorganisasjoner, faglag og andre interesseorganisasjoner, i alt 20 slike 222 
møter ble gjennomført. I tillegg ble det gjennomført tre digitale regionmøter for å 223 

lytte til lokallagene.  224 

I løpet av våren gjennomførte valgkamputvalget møter med samtlige lokallag. 60 225 
minutter pr lokallag og tre til seks lokallag pr uke. Målet med møtene var nær 226 
kontakt mellom valgkamputvalget og lokallagene, forberedelser til valgkamp og 227 
gjensidige innspill og forventninger til gjennomføring av valgkamp.  228 

Valgkamputvalget hadde regelmessige møter hele våren. Fra juni gjennomførte 229 
valgkamputvalget møter med lokallagene annenhver uke og i innspurten frå 230 
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starten av august ukentlig. Det var viktig med nær kontakt for å diskutere 231 

politiske saker, medieutspill og gjennomføring av valgkampturné..  232 

Nord-Norgeplan 233 

I forbindelse med lanseringen av Senterpartiets Nord-Norgeplan i Tromsø 15. juni 234 
var partilederen dagen før på besøk i Nordland sammen med 235 
stortingsrepresentantene Siv Mossleth, Willfred Nordlund, Sandra Borch og Geir 236 
Iversen. Widerøe i Bodø og Andøya Space på Andøya ble besøkt før følget reise 237 
videre til Tromsø og lanseringen.  238 

I juli deltok topp 3 kandidatene på hurtigruteturné sammen med partilederen. Det 239 
var planlagt storslåtte arrangementer langs Nordlandskysten. Dessverre ble de 240 

første besøkene kansellert på grunn av et pågående smitteutbrudd i Troms og 241 
Vesterålen. På Stokmarknes fikk partilederen likevel gå i land og hilse på ordfører 242 
og lokallagsleder på god avstand.  243 

De øvrige stoppestedene langs Nordlandskysten gikk arrangementene som 244 
planlagt, med god pressedekning og voldsom valgkampstemning. Hurtigruten 245 

Nord-Norge satte åpenbart pris på ståheien og utvidet liggetiden på Nesna med 246 
over 30 minutter på grunn av folkefesten på kaia. Rundt 400 personer hadde 247 
møtt opp for å hilse på partilederen.  248 

«Topp tre»-kandidatene reiste kontinuerlig i hele fylket fra månedsskiftet juli-249 

august og hadde stort sett seks reisedager hver uke. I tillegg deltok øvrige 250 
listekandidater rundt om i fylket.  Det ble lagt ned betydelig innsats av 251 
valgkamputvalget, listekandidater og lokallag. Kandidatene deltok i en rekke 252 
paneldebatter og andre arrangementer.  253 

Aldri før har Nordland Senterparti drevet en så aktiv valgkamp. At fylkeskontoret 254 
var uten fylkessekretær og derfor hadde mindre ressurser enn opprinnelig 255 
planlagt, gjorde den organisatoriske gjennomføringen noe krevende.  256 

Valgkampen ble avsluttet i Bodø med nok et besøk av partilederen. Her deltok 257 
Trygve på stand i gågata og deltok på TV-sendt partilederdebatt i Stormen 258 
konserthus Senterpartiet hadde over 60 personer inne i salen under 259 

partilederdebatten og bidro betydelig i publikum.  260 

 261 

Valgvake og valgresultat 262 

 263 

Toppkandidatene og inviterte gjester deltok på valgvake i Stormen konserthus i 264 
regi av NRK. Senterpartiet ble største parti i 23 av 41 kommuner og i mange 265 
kommuner hadde vi særdeles gode resultater selv om ikke SP ble største parti.  266 
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Siv Mossleth og Willfred Nordlund fikk på ny plass på Stortinget og Nordland 267 

Senterparti fikk 21,2 % av stemmene. Nasjonalt fikk Senterpartiet 13,5 % og 28 268 
representanter i Stortinget.  269 

Evaluering av valgkampen 270 

Evalueringsutvalget besto av organisatorisk nestleder Anne Sand, Leder 271 
ordførerforum Harald Lie, Fylkestingsgruppa ved Mikael Rølvåg og 272 
Senterungdommen ved Felicia Skreslett-Smalsundmo. Fylkessekretær deltok 273 
som sekretær for utvalget. Det ble sendt ut en bred invitasjon om evaluering av 274 
valgkamp og evalueringsutvalget fikk mange gode innspill og tilbakemeldinger. 275 
Evalueringen ble presentert under høstkonferansen.  276 

 277 

 278 

Stortingsvalglisten 2021-2025 279 

Nr. Navn: Kommune: 

1 Siv Mossleth Saltdal 

2 Willfred Nordlund  Sortland 

3 Trine Fagervik Leirfjord 

4 Hans Gunnar Holand Sømna 

5 Eirill DeLonge Bodø/Ungdomskandidat 

6 Bent-Joachim Bentzen Hadsel 

7 Skjalg Hamnes  Evenes 

8 Anette Amalie Aabodtsvik Bang Meløy 

9 Kim Andre Haugan Schei Hattfjelldal 

10 Julie Steinvik Vågan 

11 Knut Nordmo Andenes 

12 Britt Kristoffersen Hamarøy 

13 Harald Lie Hattfjelldal 

14 Iren Beathe Teigen Lurøy 
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15 Kurt-Are Einmo Nesna 

 280 

 281 

Senterpartiet i Storting og Regjering 282 

Siv Mossleth, Energi- og miljøkomiteen 283 

Willfred Nordlund, Næringskomiteen  284 

 285 

Hurdalsplattformen ble lagt frem onsdag 13. oktober. 286 

14. oktober ble Støre-regjeringen, utgått av Senterpartiet og Arbeiderpartiet,  287 
utnevnt av Kongen i statsråd.  288 

Nordland er godt representert i regjeringsapparatet  289 

Odd Roger Enoksen, forsvarsminister 290 

Bent Joachim Bentzen, statssekretær i Forsvarsdepartementet  291 

Trine Fagervik, statssekretær i Barne- og familiedepartementet 292 

 293 

 294 



Årsmelding 2021 
 

13Click here to enter text. 
Årsmelding 2020                       Nordland Senterparti 

Nordland Senterparti har nå fem frikjøpte i Fylkespolitikken og fem i Storting og 295 

Regjering. Det gir store muligheter for aktiv politikkutvikling for Nordland.  296 

 297 

 298 

 299 

Fylkesstyret retter en stor takk til tillitsvalgte, folkevalgte, ansatte og alle som har 300 

stått på for Senterpartiets organisasjon, politiske ideer og valgkampen i 2021. 301 


