
Sak 12, innkomne saker 

Partimessige konsekvenser av fylkessammenslåing  

 

Vedtak: 

Det etableres en organisasjonsmessig overbygning (samarbeidsstyre) for Oppland Senterparti og 

Hedmark Senterparti basert på den nye fylkesinndelingen som trer i kraft i 2020. Samarbeidsstyret 

kan for eksempel bestå av arbeidsutvalgene, eller fylkesstyrene i dagens fylkeslag. Den viktigste 

oppgaven til samarbeidsstyret blir å sikre god kontakt mellom fylkestingsgruppen og 

partiorganisasjonen etter fylkestingsvalget i 2019. Dagens fylkeslag får betegnelsen 

stortingsdistriktslag. Fylkesstyret får i oppgave å vurdere hvordan dette gjøres på mest mulig 

hensiktsmessige måte, dette gjøres i samarbeid med Senterpartiet sentralt, blant annet for å sikre at 

vedtektene blir tilpasset den nye organiseringen.  

 

Fylkesårsmøtet i Oppland Senterparti har som mål at Oppland og Hedmark Senterparti samles til en 

organisasjon. Det forventes at lokallagene blir tatt med i det videre arbeidet med 

organisasjonsendringen. 

  

 

Nominasjonsarbeid for fylkestingsvalget i 2019: 

- Nominasjonskomiteen oppnevnes i et felles styremøte for Oppland og Hedmark, der det 

legges stor vekt på at leder av komiteen har bred tillit i begge fylkeslagene.  

- Nominasjonskomiteen består av tre representanter fra Oppland og tre representanter fra 

Hedmark. I tillegg oppnevner Senterungdommen i Oppland, Senterungdommen i Hedmark, 

Senterkvinnene i Oppland og Senterkvinnene i Hedmark en representant hver.  

- Landsstyrets retningslinjer legges til grunn for komiteens arbeid. 

 

Utarbeidelse av fylkestingsvalgprogram for perioden 2019-2023 

- Programkomiteen oppnevnes i et felles styremøte for Oppland og Hedmark, der det legges 

stor vekt på at leder av komiteen har bred tillit i begge fylkeslagene.  

- Programkomiteen består av tre representanter fra Oppland og tre representanter fra 

Hedmark. I tillegg oppnevner Senterungdommen i Oppland, Senterungdommen i Hedmark, 

Senterkvinnene i Oppland og Senterkvinnene i Hedmark en representant hver.  

- Samtidig med oppnevningen av komiteen fastsetter styret nærmere retningslinjer for 

programprosessen. Disse retningslinjene må legge til rette for en bred prosess som sikrer god 

forankring før endelig behandling av programmet.  

- Endelig programbehandling finner sted i et felles møte i februar 2019. Møtet sammensettes i 

henhold til partiets vedtekter for sammensetning av fylkesårsmøte 

 


