
Årsmelding Hattfjelldal Senterparti 2019 
 

1. Styret 
 
Styret I Hattfjelldal Senterpati har vært som følger: 
- Leder, Anne Siri Hamarsbøen  
- Nestleder, Geir Christian Oppdahl  
- Sekretær, Malin Torgersen  
- Kasserer, Anders J. Granmo  
- Studieleder, Malin Torgersen  
- Styremedlem, Harald Lie  
- Styremedlem, Helge Hermann Storvassli  
- Styremedlem, Kim A. H. Schei  
- 1. Vara, Kjetil Sjåvik  
- Vara, Hermann Julian Lande  
- Senterkvinnekontakt, Anne-Margrethe Simonsen 
- Lokallagsredaktør, Geir Christian Opdahl 
 
Det har vært holdt 7 styremøter i 2019. 
 
Nestleder, Geir Christian Oppdahl, Ble valgt til nestleder for to år på forrige årsmøte. 
Han har dessverre sagt fra seg dette vervet, på grunn av flytting, og det må derfor 
velges ny nestleder for et år. 

 
2. Kommunestyret 

 
Hattfjelldal Senterparti har hatt 6 faste representanter i kommunestyret. 
 
- Harald Lie, Ordfører 
- Malin Torgersen Lie, gruppeleder 
- Anne Siri Hamarsbøen 
- Kjetil Sjåvik 
- Tomas Daniel Børgefjell 
- Janne S. Nordås 
 
Kommunestyregruppa har møttes ved behov. Vanligvis hver søndag før 
kommunestyremøter, men det har ikke alltid vært behov for møter utover det fastsatte 
gruppemøtet før selv kommunestyremøte. Etter at vi splittet med bygdelista ble det 
mindre møteaktivitet, da det var mindre 
diskusjoner rundt vedtakene.  
 
Nytt kommunestyre etter valg 2019: 

 
 - Harald Lie, Ordfører 
 - Wenche Daleng, varaordfører 
 - Kim A. H. Schei 
 - Per-Angel Engdal 

- Malin Torgersen Lie, gruppeleder 
 



Vi har inngått en politisk samarbeidsplattform med Hattfjelldal Bygdeliste, og har 
sammen med deres kommunestyrerepresentant (Morten Bolstad) posisjonen i 
Hattfjelldal Kommunestyre for valgperioden 2019-2023. 
 

3. Medlemmer 
 
Vi har fått 9 nye medlemmer det siste året. Pr dags dato har vi 44 medlemmer. Av 
disse er 5 senterungdommer. 
 

4. Møter og arrangementer 
 
Vi har avholdt 5 medlemsmøter. Ett i forbindelse med nominasjon av representanter til 
kommunestyret, to i forbindelse med programarbeidet, ett i forbindelse med valgkamp 
og ett i forbindelse med forhandlinger med Hattfjelldal Arbeiderparti og Hattfjelldal 
Bygdeliste.  
 
Kommunestyregruppa og 1.vara har deltatt på folkevalgtopplæring i regi av 
Senterpartiet. Dette ble holdt i Sandnessjøen, 26.10.2019. Samtlige møtte, foruten Kim 
A. H. Schei som måtte prioritere fylkestinget. 
 
Nominasjonskomiteen hadde totalt 4 møter gjennom proessen med å finne 
listekandidater. 3 forberedende møter og 1 
møte hvor det ble lagt frem forslag til prioritert 
valgliste. På nominasjonsmøtet ble det også 
valgt et forhandlingsutvalg. 
 
Fylkesårsmøte: Geir Christian, Harald Lie, 
Kim A. H. Schei (i regi av fylkestinget) og Per 
Angel Engdal. Hattfjelldal Senterparti sendte 
inn resolusjoner sammen med de andre 
lokallagene på Helgeland. 
 
I forbindelse med programarbeidet hadde programkomiteen flere møter, der de 
utarbeidet valgprogram for Hattfjelldal Senterparti. Programmet ble lagt fram, og 
vedtatt på medlemsmøte. 
 
Forhandlingsutvalget har hatt flere forhandlingsmøter med Hattfjelldal Arbeiderpari 
og Hattfjelldal Bygdeliste. Resultatet ble at vi inngikk et samarbeid med Hattfjelldal 
Bygdeliste. 
 
Det er kommet innspill og ønske fra partiet sentralt, om at vi avholder medlemsmøter 
etter beste evne før hvert formannskap. Dette for å få bredest mulig forankring for vår 
politikk. Vi vil følge opp dette kommende år.  
 

5.  Ordførers aktivitet 
 
 20. desember   Møte med rovdata sammen med USS 
 08. januar   Fakkeltog. Markering av brudd på rovviltforliket. 

10. januar  Folkemøte Alstahaug SP om sykehus 2025 
29. januar  Regionmøte SP i Mosjøen 



31. januar  Årsmøte i Fagforbundet i Hattfjelldal, Flere fra SP deltok. 
09. og 10. februar  Fylkesårsmøte SP i Bodø 
22. – 24. mars Landsmøte SP på Hamar 
29. april  oppstartsmøte programarbeid Hattfjelldal SP 
07. mai  Programarbeid Hattfjelldal SP 
09. mai  Besøk av klima og miljødepartementet i Hattfjelldal 
15. juni Skolering av 1. kandidater SP på Mo i Rana. Hadde dialog 

der Harald og Kurt Johansen snakket om ordførerrollen. 
07. juni  Presentasjon av kommunen på fylkestinget 
18. juni  Medlemsmøte SP i Hattfjelldal 
19. juni  Avsluttning 10. klasse. Ønsket dem alt vel videre. 
28. juni  Rettsmekling AIG om «Terra». Det ble forlik. 
3. og 4. august Sommerstevne SP i Mosjøen. Harald og Wenche deltok 

Besøk av landsstyret i USS 
9. september  Valgdag. Se resultat lenger ned. 
16. september Politiske sonderinger AP 
23. september Sonderingsmøte Bygdelista 
24. september Sonderingsmøte AP 
25. september Forhandlingsmøte Bygdelista 
9. oktober  Utforming av avtale Bygdelista 
14. oktober  Signering av avtale 
 
Ordførerens verv: 
Sitter i evalueringsutvalget på fylket i forhold til valgkampen 2019. 
Er nå 6. vara til fylkestinget 
personlig vara for Monica Sande i fylkesstyret i KS. 
Gjennomslag for å beholde ambulansen. 
Det som er med uthevet skrift er SP aktivitet det andre er noen av ordførerarbeidet som 
ikke bare er for SP. 
 

6.   Valgkamp og resultater 
 
Under valgkampen 2019 ble det holdt flere 
stands i Hattfjelldal sentrum, vi hadde under 
denne valgkampen ingen besøk fra sentrale 
politikere i SP – men Harald møtte både Trygve 
S. Vedum og Ola Borten Moe under 
valgkampen.  
 
Fra fylkesnivå deltok Kim André Haugan Schei 
på stand sammen med Hattfjelldal Senterparti. 
Man kunne ønsket seg større interesse rundt 
senterpartiets stand, og dette er noe man må se 
på mot neste valg. Hva kan gjøres for å øke 
interessen rundt vår stand?  

 
Til tross for dette har senterpartiet fått god 
oppslutning i Hattfjelldal både på 
kommunevalget og fylkestingsvalget. Det er 



tydelig at folket ønsker å ha senterpartiet som styringsparti, samtidig må vi sørge for at 
vi blir bedre i kontakt med velgeren. 
 
Resultatene fra kommunestyrevalget viste en oppslutning på 46,2 % (361 stemmer), 
det er en økning på 7,9 % fra forrige valg – noe vi selvfølgelig er meget godt fornøyd 
med. 
 

7.   Studiearbeid 
 

Utover gruppemøtene er det ikke registrert noe studiearbeid, timer må registreres 
fortløpende, noe vi ikke har gjort. For 2019 oppfylte vi ingen krav hva gjelder 
dokumentasjon for å kreve betaling for eventuelle legitime studietimer, dette vil bli 
bedre fulgt opp for kommende år da dette er en av få inntektskilder for laget. Planen 
fremover i 2020 er å samarbeide med Grane om dette, og studieleder er i dialog med 
dem om dette. Vi håper å få trappet opp studiearbeidet i året som kommer. 
 
 
Med vennlig hilsen 
Styret/ 
Hattfjelldal Senterparti 


