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1 Innledning 1 

I 2023 er det kommune- og fylkestingsvalg. Arbeidet vil være 2 

preget av valgkamp, forberedelser til valg og konstituering etter valg. 3 

Valgkampplanen skal vedtas av fylkesstyret i første ordinære styremøte etter 4 

fylkesårsmøte. Valgkampplanen legger rammene for valgkampen og omtales 5 

i liten grad i arbeidsplanen.  6 

 7 

Senterpartiet sitter i posisjon i store deler av Nordland.  8 

Nordland SP skal bidra til å få gjennom masse god Sp politikk i storting og 9 

regjering gjennom våre stortingsrepresentanter og statssekretærer. 10 

Velgerne er utålmodige på løsninger som ikke er mulig å innfri på kort sikt. Det 11 

er derfor svært viktig å ha fokus på lokale saker og kandidater i valgkampen, 12 

både lokalt og i fylkesvalget. 13 

 14 

Nordland Senterparti må være en viktig bidragsyter for å synliggjøre 15 

sammenhengen mellom lokalleddet via fylkesleddet og til nasjonalt nivå. God 16 

kunnskap om situasjonen lokalt og regionalt er viktig for at våre folk på 17 

Storting og regjering har god kunnskap om situasjonen lokalt og regionalt slik 18 

at de kan fatte gode beslutninger som gagner hele Nordland.  19 

Arbeidsplanen skal være et redskap for fylkeslaget og lokallagene for politisk 20 

aktivitet og organisasjonsarbeid i året som kommer.  21 

Fylkesstyret vil utarbeide en egen aktivitetsplan som viser møteplanen og de 22 

konkrete oppgavene som er vedtatt gjennomført.  23 

 24 

Nordland Senterparti har som mål å vise retning for utvikling i Nordland. – hvor 25 

Nordland skal være i 2030. Vårt valgprogram for fylkestingsvalget 2023-2027 26 

er utgangspunkt for eventuelle forhandlinger etter valget.  27 

 28 

2 Organisasjonsarbeid 29 

Fylkeslagets viktigste oppgave blir å legge til rette for at lokallagene får 30 

gjennomført sine forberedelser og prosesser frem mot kommunevalget. 31 
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Fylkeslaget vil i stor grad rette ressursene mot listekandidatene, 32 

valgforberedelser og valgkamp. Det skal legges til rette for skolering og hjelp 33 

med forhandlinger og konstitueringer etter valget, med sikte på å sikre at SP 34 

kommer i posisjon i så mange kommuner som mulig.  35 

2.1 Målsettinger 36 

Alle lokallag skal være godt rustet for valgkampen 2023 37 

Den viktigste aktiviteten i lokallagene i 2023 vil være å forberede seg til, og 38 

gjennomføre en god lokalvalgkamp og forhandle om posisjoner etter valget.  39 

Lokallagene bruker valgkampen til medlemsrekruttering.  40 

 41 

Fortsatt økt studieaktivitet med mål om å øke antall registrerte studietimer 42 

sammenlignet med tidligere år, og være det fylkeslaget som sammen med 43 

lokallagene leverer flest studietimer 44 

Styrke arbeidet og økt aktivitetsnivå i de distriktsvise arbeidslagene 45 

(arbeidsregionene). 46 

Det utarbeides retningslinjer for fylkesstyrets arbeid og arbeid i 47 

arbeidsregionene. 48 

 49 

2.2 Verving/rekruttering 50 

Verving av nye medlemmer er en viktig og kontinuerlig oppgave i et politisk 51 

parti. Det er også viktig å følge opp de som allerede er medlemmer.  52 

Et viktig arbeid etter nominasjonen er å verve de på lista som fortsatt ikke er 53 

medlemmer. Det bør vurderes å kjøre en vervekampanje på fylkesnivå. 54 

Lokallagene har jobben med å følge opp medlemmer som ikke har betalt 55 

sin kontingent, i samarbeid med sekretariatet.  56 

2.3 Lokallag og distriktsvise arbeidslag 57 

Lokallagene er grunnmuren i Senterpartiet, og helt sentrale i gjennomføring 58 

av partiets politikk og gode valgkamper.  Det er derfor viktig å ha godt 59 

fungerende lokallag med gode ressurspersoner i alle kommunene i 60 

Nordland.  61 

 62 
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I løpet av året skal fylkesstyret og de regionansvarlige jobbe aktivt for å 63 

initiere regionale treffpunkter. Dette kan gjerne gjøres i forbindelse med 64 

styremøter og/eller fylkestingsmøter. 65 

 66 

Gjennom de distriktsvise arbeidslagene har vi mulighet til å samle 67 

lokallagene til regionale møter for erfaringsutveksling, lagbygging og 68 

inspirasjon til videre arbeid. Benytt mulighetene som ligger i digitale 69 

plattformer i tillegg til den gode kaffekoppen! 70 

 71 

 Inndelingen for 2023 er som følger: 72 

Sør-Helgeland Midt-Helgeland Nord-Helgeland Salten Sør 

Brønnøy Vefsn Lurøy Rødøy 

Vega Hattfjelldal Rana Meløy 

Bindal Grane Træna Gildeskål 

Sømna Alstahaug Hemnes Bodø 

Vevelstad Leirfjord Nesna Beiarn 

 Herøy  Saltdal 

 Dønna  Fauske 

 73 

Salten Nord Ofoten Vesterålen Lofoten 

Hamarøy Evenes Sortland Vågan 

Steigen Narvik Øksnes Vestvågøy 

Sørfold  Hadsel Flakstad 

  Bø Værøy 

  Andøy Moskenes 

  Lødingen Røst 

 74 

De distriktsvise arbeidslagene skal ha minst fire møter i løpet av året, to på 75 

våren og to på høsten.  76 

 77 

Regionansvarlige vil fortsette arbeidet med organisasjonsbygging gjennom 78 

studiearbeid, dialog og lagbygging mellom fylkesstyret, 79 

fylkestingsrepresentantene, lokallagene, kommunestyrerepresentantene og 80 
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medlemmer i hele Nordland. Det utarbeides retningslinjer for 81 

styremedlemmenes regionansvar. Disse retningslinjene skal klargjøre 82 

forventninger til oppfølging av lokallag og hvem som kalles inn til møter i 83 

arbeidsregionene.  84 

 85 

2.4 Fylkesstyret 86 

Styret skal ha god kontakt med lokallagene og bistå dem i deres arbeid. 87 

Styret skal sørge for at årsmøtets beslutninger og hovedorganisasjonens 88 

vedtekter, retningslinjer og vedtak blir fulgt. 89 

 90 

Styret utarbeider virksomhetsplan/arbeidsplan med budsjett og 91 

ansvarsfordeling. Styret utarbeider en mediestrategi for mer samordnet 92 

aktivitet i ulike media, inkludert digitale flater.  93 

Styret skal bidra til å gjennomføre Senterungdommen og Senterkvinnenes 94 

aktiviteter i fylket.  95 

 96 

Styret skal fungere som et bindeledd mellom lokallagene, 97 

fylkestingsgruppen, hovedorganisasjonen, Storting og Regjering. Styret skal 98 

arbeide med både organisatoriske og politiske saker.  99 

2.5 Arbeidsutvalget - AU 100 

Lederen og nestlederne danner fylkesstyrets arbeidsutvalg. Gruppeleder 101 

deltar som observatør i møtene.  102 

Fylkessekretær er sekretær for utvalget.  103 

 104 

3 Politikk 105 

Nordland Senterparti skal være en tydelig politisk aktør, som engasjerer 106 

mennesker og påvirker samfunnsutviklingen både lokalt, i fylket og nasjonalt. 107 

I fylkes- og lokalpolitikken skal Senterpartiet være med på å sette den 108 

politiske dagsorden med aktive ordførere og kommunestyrerepresentanter 109 

og ei aktiv fylkestingsgruppe.  110 
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Nordland Senterparti skal jobbe for å løfte lokale problemstillinger opp til 111 

nasjonale arenaer.   112 

 113 

Dette arbeidet har både fylkesstyret, fylkestingsgruppa, lokallagene og 114 

kommunestyregruppene et ansvar for sammen å følge opp.  115 

 116 

Det nye fylkestingsprogrammet for 2023-2027, Stortingsvalgprogrammet og 117 

Hurdalsplattformen er sentralt og førende for det arbeidet som skal 118 

gjennomføres i 2023 og videre fremover mot stortingsvalget i 2025.  119 

 120 

Fylkesstyret vil i 2023 bli mer politisk aktivt.  Styret skal i samarbeid med 121 

ressurspersoner jobbe aktivt som bidragsyter i aktuelle politiske 122 

problemstillinger. Dette være seg leserinnlegg, resolusjoner eller innspill mot 123 

fylke eller storting/regjering. 124 

 125 

3.1 Resolusjonsarbeid 126 

Styret har vedtatt et årshjul for arbeid med resolusjoner. Arbeidet blir 127 

presentert i fylkesårsmøtet 2023 og retningslinjene tar til å virke umiddelbart. 128 

Målet er at Nordland Senterparti skal markere seg i det politiske landskapet 129 

og ha økt publisitet i ulike media.  130 

 131 

4 Organisasjon – “Laget" 132 

Det arrangeres minimum to felles fysiske strategisamlinger for fylkesstyret og 133 

fylkestingsgruppa.  Referat fra samlingene sendes lokallagene. 134 

Strategisamlinga mellom fylkesstyret og fylkestingsgruppa skal ivareta 135 

strategisk planlegging av politiske mål og gjennomføring. Eventuell 136 

samarbeidsplattform og politiske gjennomslag skal evalueres årlig av styret 137 

og fylkestingsgruppa.  138 

 139 

4.1 Rådsmøter 140 

Nordland Senterparti skal så snart som mulig etablere rådsmøter slik 141 

retningslinjene beskriver.  142 
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Retningslinjer for kommuneråd, kommunalpolitisk forum og rådsmøter - 143 

Senterpartiet 144 

Rådsmøtene består av   145 

• fylkeslagets/fylkesdelslagets styre i Senterpartiet, Senterkvinnene og 146 

Senterungdommen  147 

• stortingsrepresentanten(e) 148 

• fylkestingsmedlemmene og fylkesrådsmedlemmene 149 

• andre medlemmer av fylkespolitiske organer og utvalg 150 

• ordførere 151 

• gruppeledere i kommuner som ellers ikke er representert i rådsmøtet 152 

• sentralstyremedlemmer fra fylket/stortingsvalgkretsen 153 

• fylkessekretær (med talerett)  154 

Det er fylkespartiets leder/leder av samarbeidsstyret som innkaller til og 155 

leder rådsmøtene, i samråd med gruppelederen.  156 

Formålet med rådsmøtene er å få samsvar mellom partiets program og 157 

praktisk politikk, samt å drøfte den fremtidige utvikling i fylket.   158 

Møtet skal drøfte:  159 

1. Større prinsipielle saker som ventes å komme opp i fylkestinget på lengre 160 

sikt, herunder saker som angår generelle programposter i 161 

fylkestingsvalgprogrammet og som derfor bør utredes og drøftes nærmere.  162 

  163 

2. Politiske ideer og saker som bør tas opp i form av spørsmål eller 164 

interpellasjoner i fylkestinget.  165 

 166 

3. Rikspolitiske saker som angår fylket og/eller dets kommuner.  167 

Konklusjoner/avstemninger i rådsmøter er rådgivende for partiets 168 

representanter i fylkeskommunale verv.  169 

Det føres protokoll på møtene, og vedtak må i tide meddeles dem det 170 

angår.  171 

 172 

https://www.senterpartiet.no/vedtekter-og-retningslinjer/vedlegg/andre-retningslinjer
https://www.senterpartiet.no/vedtekter-og-retningslinjer/vedlegg/andre-retningslinjer
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4.2 K-møter 173 

Det innkalles til K-møter månedlig i henhold til kalender. Her møtes partiet til 174 

orienteringer og innspill. De siste par årene har oppmøte økt betydelig. 175 

Styret må se k-møtene i sammenheng med rådsmøtene og lage en 176 

forutsigbar møteplan for de ulike møtene. Innhold og struktur må også sees i 177 

sammenheng.  178 

     179 

4.3 Ordførerforum 180 

Ordførerforum for Nordland Senterparti er en viktig arena for våre ordførere 181 

og varaordførere, samt gruppeleder i de kommunene der vi ikke har disse 182 

posisjonene. Stortingsrepresentantene inviteres også med i møtene. 183 

Ordførerforumet velger selv sin leder for et år om gangen. 184 

Leder av ordførerforum inviteres som observatør i fylkesstyret.  185 

I løpet av 1. kvartal vil også 1.kandidatene i kommunene bli koblet på 186 

ordførerforum, 187 

 188 

Det legges opp til minst to fysiske samlinger i ordførerforum i løpet av 189 

arbeidsåret, i tilknytning til andre arrangementer der våre folk møtes. 190 

Ordførerforumet er selv ansvarlig for det praktiske, men fylkesstyret vil være 191 

tilrettelegger og betale møterom når det er nødvendig. Ordførerforum har 192 

også faste digitale møter  193 

 194 

Ordførerforum har oppnevnt et arbeidsutvalg som planlegger innhold og 195 

følger opp møtene. 196 

 197 

Ordførerforumet skal samarbeide om og følge opp konkrete politiske saker 198 

på tvers av kommuner og i dialog med fylkesstyret. Aktivitet i ordførerforum 199 

skal gjennom året også resultere i oppslag i media. Ordførerforumet har en 200 

intern kommunikasjon i en Facebook- gruppe/chat og mailring.  201 

Ordførerforum er et kollegialt organ og en ressurs for hverandre i 202 

organisatoriske saker.  203 

Senterpartiets hovedorganisasjon inviterer til nasjonal ordførerkonferanse i 204 

oktober 2023.  205 
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 206 

4.4 Sentrale politikere 207 

Stortingsrepresentantene våre deltar på fylkesstyremøtene.. Fylkesrådene, 208 

fylkesordfører, og statssekretærer inviteres med som observatør på de 209 

møtene hvor det er relevant.  210 

Det er ønskelig at våre sentrale politikere besøker våre lokallag jevnlig og 211 

har en tett dialog med disse. Besøkene skal koordineres med fylkeslaget og 212 

brukes til å sette søkelys på viktige saker, inspirasjon, medlemspleie og 213 

valgkamp. 214 

 Nordland Senterparti må også aktivt trekke på Senterpartiets ledelse, 215 

regjeringsapparat og stortingsgruppe utover våre egne representanter. 216 

Fylkeslaget har som mål at man i samarbeid med aktuelle kommuner får 217 

besøk av noen av Senterpartiets 28 stortingsrepresentanter, statsråder og 218 

øvrig regjeringsapparat, partiledelsen og hovedorganisasjon.  219 

 220 

Lokallag og politisk ledelse i kommunene må aktivt planlegge og invitere til 221 

besøk. Med så mange Sp-folk i Storting, regjering og på fylket har 222 

lokallagene og Nordland Senterparti mange muligheter til å få besøk 223 

gjennom hele arbeidsåret. 224 

I arbeidet med retningslinjer for samarbeid utarbeides det rutiner for 225 

samarbeid mellom de ulike nivåene. 226 

 227 

4.5  Samepolitisk utvalg 228 

Fylkesstyret oppretter Samepolitisk utvalg hvis det er interessenter nok til å 229 

etablere et utvalg. Det ble gjort en interessepåmelding i 2022. Det nye styret 230 

får i oppdrag å videreføre arbeidet og nedsette en arbeidsgruppe innen 231 

utgangen av april.  232 

 233 
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5 Skolering og studiearbeid 234 

Fortsatt økt studieaktivitet med mål om å øke antall registrerte studietimer 235 

sammenlignet med tidligere år, og være det fylkeslaget som sammen med 236 

lokallagene leverer flest studietimer er ei målsetting i arbeidsåret.  237 

 238 

Fylkeslaget og fylkeskontor vil stille på møter, bidra med ytterligere 239 

skolering på ulike tema om lokallagene har behov for dette.  240 

Det tilbys kurs/aktivitet tilpasset lokallagene og fylkeslagets behov i 241 

arbeidsåret.  242 

 243 

Nordland Senterparti sitt studieforbund lager en plan for studiearbeidet innen 244 

utgangen av mars 2023.  Plan for studiearbeid og skolering presenteres for 245 

lokallagene. Studieplanen skal være et verktøy for styret og lokallagene for å 246 

holde oversikt over hva som tilbys av studieaktivitet.  247 

Kurs som det grønne hjulet og arbeid i kommunestyregruppa vil tilbys 248 

regionene. Fylkesstyret skal gjennomgå kurset “Det grønne hjulet 2”.  249 

 250 

Medlemmer i valgkomite og nominasjonskomite skal gjennomføre kurset 251 

“Hvem skal lede, - valgkomite og nominasjon”.  252 

 253 

6 Kommune- og fylkestingsvalg 2023 254 

Forberedelsene til kommune- og fylkestingsvalg startet tidlig i 2022. 255 

Nominasjonsmøte ble avholdt 12.november og programmet har vært på 256 

høring i to omganger. Det har også vært avholdt innspillsmøter med lokallag 257 

og lag, organisasjoner og næringsliv. 258 

Fylkesvalgprogrammet skal vedtas under fylkesårsmøtet.  259 

 260 

Fylkesstyret vedtar valgkampplan i første ordinære styremøte etter 261 

fylkesårsmøtet.  262 

Fylkesstyret, fylkestingsgruppa, fylkesråder, stortingsrepresentanter og 263 

øvrige sentrale skal bistå i valgkampen, både lokalt og for fylkestingsvalget.  264 
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Fylkesstyret har det overordnede ansvaret for valgkamputvalg. Det er 265 

utarbeidet gode evalueringsrapporter fra tidligere valg, som gir gode innspill 266 

til planleggingsarbeidet.  267 

Valgkamputvalget ble konstituert 10. januar 2023 og har allerede påbegynt 268 

arbeidet for å sikre en godt gjennomført valgkamp foran fylkesvalget og 269 

kommunevalget 2023. 270 

 271 

I kommende valgkamp vil det være et stort fokus på kontakt med regionene 272 

og lokallagene i fylket, samt fokus på media og bruk av sosiale medier. Det er 273 

svært viktig for partiet å være synlig i media. Det er viktig å tydeliggjøre hva 274 

som er Senterpartiets politikk og hvilke saker vi ønsker å sette på dagsorden. 275 

Nordland Senterparti skal kommunisere og fronte egen politikk, fremfor å 276 

snakke om andres politikk. 277 

 278 

Det er viktig for Nordland at vi er godt representert. Nordland Senterparti har 279 

gjort en stor forskjell på fylket og i kommunene denne perioden, selv 280 

gjennom krevende tider har vi klart å levere gode politiske løsninger.  281 

 282 

Fylkesstyret oppnevner et utvalg som skal kartlegge hvilke posisjoner, råd, 283 

utvalg og komiteer som skal fylles etter fylkestingsvalget 2023. Her innhentes 284 

det også forslag til ressurspersoner fra lokallagene.   285 

Fylkesstyret oppnevner et forhandlingsutvalg innen utgangen av april.   286 

 287 

6.1 Valgkampåpning 288 

Fylkesstyret i samarbeid med valgkamputvalget planlegger for 289 

valgkampåpning april/mai. Dette arrangementet erstatter det tidligere 290 

sommerstevnet. Fylkesstyret oppretter en arrangementskomite i samarbeid 291 

med valgkamputvalget og aktuelle lokallag og region. 292 

 293 

6.2 Sterke lokallag  294 

En viktig oppgave for fylkeslaget er å støtte lokallagene slik at de står godt 295 

rustet til lokalvalgkampen i 2023. Det er et mål at Senterpartiet skal stille lister 296 
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i alle kommuner i Nordland. Fylkeslaget skal bistå lokallagene med å 297 

gjennomføre gode prosesser både på nominasjon, programarbeid og andre 298 

forberedelser til kommunevalget 2023. 299 

7 Kalenderoversikt 2023 300 

Kalenderoversikten er et levende dokument som vil justeres ved behov og 301 

ligge ute på hjemmesiden. Fylkesstyret vedtar møteplan for fylkesstyret og 302 

Arbeidsutvalget. Fylkesstyret gis i oppdrag å se på organiseringen av K-møter 303 

og rådsmøter jmf. retningslinjene. 304 

 305 

Uke Dato Arrangement Sted 
7 18.-19. 

Februar 
Fylkesårsmøte 2023 Bodø 

8 21. - 23 
februar 

Fylkesting  Svolvær 

11 13. mars Landsstyremøte  Digitalt 
11 14. mars Ordførerkonferanse (nasjonalt) Oslo 
11 17. - 19. 

mars 
Landsmøte  Trondheim 

16 17. - 19. april Fylkesting Sortland 
24 12. - 14. juni Fylkesting Bodø 
37 11. 

september 
Kommune- og fylkestingsvalg   

43 23. - 24. 
oktober 

Landsstyremøter  

43 23. - 25. 
oktober 

Fylkesting Sortland 

45 6. -7. 
november 

Ordførerkonferanse (nasjonalt)  

45 10. - 12. 
november 

Høstkonferanse 2023 Bodø 

49 4. - 7. 
desember 

Fylkesting Bodø 

7 16.-18. 
februar 

Fylkesårsmøte 2024  Bodø  

306 
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