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§ 6 - Arbeidsplan 
 

Innledning: 

Handlingsplanen setter rammene og prioriteringene for det neste arbeidsåret. 

 

Stortingsvalg 

Hovedfokus til hele fylkeslaget i 2021 er å gjøre et historisk godt valg og innta 

regjeringskontorene. Valgkamputvalget, sammen med kandidatene, lokallaga, fylkesstyret og 

medlemmene skal drive planlegging, skolering, debatt, mediearbeid og fotarbeid for å løfte 

Senterpartiet og våre kandidater i valgkampen. 

 

Målet er 2 stortingsrepresentanter for Senterpartiet i Oslo.  

 

Oslo Sp skal også i 2021 delta aktivt i utforming av partiets program for neste 

stortingsperiode.  
 

Organisasjonsbygging: 

Vi skal fortsette å øke medlemstallet gjennom å skape spennende møtearenaer og sette 

dagsorden i aktuelle saker. 

  

Alle skal oppleve det som meningsfylt og utfordrende å være medlem av partiet. Det skal 

være jevnlige tilbud om åpne møter, temamøter, kurs, etc for alle medlemmer, i samarbeid 

med lokallagene.  

 

Lokallagslederne, fylkesleder, de folkevalgte og ansatte fortsetter ukentlige møter for å 

orientere hverandre om hva som skjer i Bystyret, på Stortinget og i lokallaga.  

 

Folkevalgte 

Senterpartiet har en representant på heltid i bystyret, en Stortingsrepresentant på heltid, samt 

en politisk rådgiver på Rådhuset på heltid. Dette gir partiet mulighet til å påvirke politiske 

beslutninger. Byrådsrepresentanten, politisk rådgiver og fire varaene i bystyret skal jobbe tett i 

bystyregruppen. Stortingsrepresentanten(e) skal jobbe for å løfte relevante Oslo-saker i 

Stortinget, i stortingsgruppa og forhåpentligvis i arbeidet mot regjeringen. Til sammen skal de 

folkevalgte avholde kommuneråd en gang i måneden.  

 

Studiearbeid: 

Studiearbeid er livsnerven i Senterbevegelsen. Fylkesstudieleder følger opp lokallagene i sitt 

studiearbeid. Studiearbeid er en viktig metode for arbeidet i lokallagene og bystyregruppen. 

 

Målet er økt antall studietimer og at alle studietimer blir registrert. 
 

Politisk profil 

Oslo Sp skal være en pådriver for økt samarbeid mellom partilagene i de store byene for å 

definere en tydelig bypolitikk for Sp. Vi skal være tydelige på Regjeringen og Byrådets 

politikk sine konsekvenser for Oslo, og fremstå som et tydelig alternativ.  

 

Datoplan sendes ut til lokallagene når den er klar.  


