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Virksomhetsplan 2023  

 

Visjon – mål og strategi  
Et Grønt og levende Østfold hvor beslutningene tas nær deg  
Senterpartiet vil bygge samfunnet nedenfra. Vi vil ha et samfunn med frie selvstendige og 

ansvarlige mennesker som med tro på egne evner, tar ansvar for sitt eget liv, for fellesskapet, 

natur og miljø.  

Grunnverdier  
Tradisjon og fornyelse  
Østfold Senterparti er positive til nye tanker og nye løsninger, men samtidig skal vi verne om vår 

kulturarv og våre beste tradisjoner. Østfold Senterparti er et lokaldemokratisk alternativ der 

mennesker kan utvikle seg fritt og være delaktige i samfunnsutviklingen.   

 

Leve som vi lærer  

Levende lokalsamfunn springer ut av inkluderende politisk arbeid.  Det skal være rom for trygghet og 

fri debatt i partiet vårt.   

Vårt fellesskap skal gjenspeile våre verdier og de holdninger vi legger til grunn for samfunnsbygging 

lokalt, nasjonalt og internasjonalt.  

Alle medlemmer er aktuelle for verv i partiet, uavhengig av kjønn, legning, alder eller etnisitet. 

Tillitsvalgte skal oppleve at kolleger og ledere skal bistå med veiledning og støtte, organisatorisk som 

politisk.  

Medlemmer, tillitsvalgte og ansatte i Østfold Senterparti skal oppleve mangfold, trygghet og stolthet 

ved å synliggjøre partiets verdier og løsninger.  

Politisk lederskap handler om å ha god kommunikasjon gjennom å lytte, involvere og delegere, samt 

stiller krav om evnen til å prioritere og ta vanskelige beslutninger.  

 

Formålsparagraf 
Senterpartiet har som mål å legge vilkårene til rette for en harmonisk samfunnsutvikling.  Et levende 

folkestyre, bygget på kristen og nasjonal grunn, er en forutsetning for folks trivsel og landets 

fremgang. 

Individet og menneskeverdet skal være det sentrale i samfunnet og vises tillit i fellesskapet.  De 

sosiale, kulturelle og økonomiske tiltak fra samfunnets side må ta sikte på å skape vekstvilkår, 

mangfold og trivsel for alle uansett bosted eller yrke. 

 

Senterpartiets etiske retningslinjer 
Allmenngyldige etiske verdier og normer som åpenhet, sannferdighet, ærlighet, pålitelighet, 

lojalitet, og at man skal behandle andre slik man selv ønsker å bli behandlet, ligger til grunn for 

vårt arbeid. Politisk arbeid er basert på gjensidig tillit mellom velger og folkevalgte. Partiets 

representanter skal opptre slik at det aldri kan være tvil om at de både som tillitsvalgte, 
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folkevalgte og ansatte etterstreber å leve opp til, og praktiserer, en høy etisk standard og utfører 

sine oppgaver med høy grad av integritet. 

Hele dokumentet finner du her:  

https://www.senterpartiet.no/vedtekter-og-retningslinjer/vedlegg/senterpartiets-etiske-

retningslinjer-oktober-2018  

 

Organisasjon  
Fylkesstyret har som mål å bli tidligere og tydeligere i samspillet med lokallaga samtidig som 

samhandling og kommunikasjon må settes på dagsorden.  Fylkeslaget må i større grad enn tidligere 

gjennomføre besøk hos lokallag og ha en mer løpende kontakt, gjennom møter og arrangementer 

rundt i fylket med vekt på organisasjonsutvikling i tillegg til politikk.  

Fylkesstyret skal bidra til nettverksbygging mellom tillitsvalgte på alle plan, samt regelmessige møter 

med fylkestingsgruppa og Stortinget.  

  

Mål   

• Høyt politisk og organisatorisk engasjement i fylkesstyret og i alle lokallag. 

• Gjøre hverandre gode ved å dele kunnskap og erfaringer   

Tiltak  

• Fylkesstyrets medlemmer skal være faddere for lokallaga og bidra til god  

• kommunikasjon og godt samspill internt i lokallaget og mellom lokallag og fylkeslag.Bidra til 

at lokallagene ser framover på sine årsmøter og lager årsplaner med budsjett 

• Involvere medlemmene i aktiviteter og politisk arbeid  

 

 

Samhandling internt i Østfold 
Mål 

• Arbeide for et konstruktivt samarbeid mellom Senterbevegelsens tre organisasjoner –

Senterpartiet – Senterungdommen og Senterkvinnene, samt samarbeid mellom fylkesstyret, 

Stortingsrepresentantene og fylkestingsgruppa samt lokallaga 

Tiltak 

• Representanter fra fylkesstyrene i Senterungdommen og Senterkvinnene inviteres til å delta 

på ulike møter i organisasjonen. 

 Representant fra fylkesstyret oppnevnes som kontaktperson for SUL og Senterkvinnene 

 

Kompetanse- og nettverksbygging 
Kunnskap er makt – og kunnskapsbygging er en kontinuerlig prosess. Et overordnet mål er å bygge en 

solid organisasjon fra rot til topp som bidrar til å vedlikeholde og styrke demokratiet, politisk og 

organisatorisk.  

Studieutvalget i fylket har det overordna ansvaret for all opplæring i lokal- og fylkeslag.  

Studieutvalget består av valgte studieledere i Senterpartiet, Senterkvinnene og Senterungdommen. 

Link til studiehefter: http://www.senterpartiskolen.no/index.php/2015/09/07/studiehefter/ 

https://www.senterpartiet.no/vedtekter-og-retningslinjer/vedlegg/senterpartiets-etiske-retningslinjer-oktober-2018
https://www.senterpartiet.no/vedtekter-og-retningslinjer/vedlegg/senterpartiets-etiske-retningslinjer-oktober-2018
http://www.senterpartiskolen.no/index.php/2015/09/07/studiehefter/


Side 5 av 7 
 

 

Mål  

• Det er et mål for Østfold Senterparti at lokal- og fylkeslag skal ha et felles grunnlag som 

bidrar til aktivitet og inkludering. Skolering av tillitsvalgte skal målrettes mot ulike oppgaver 

som skal løses i fylkes- og lokallaget  

• Fylkesstudieutvalget bestående av studieleder i Senterpartiet, Senterungdommen og 

Senterkvinnene skal ha egne møter med de lokale studielederne for gjennomgang og 

gjennomføring av studiearbeid – vår og høst 

Tiltak 

Det gjennomføres  

• Kurs for medlemmer i valgkomiteer med basis i studieheftet «Hvem skal lede?» 

• Kurs i bruk av digitale løsninger 

• Fylkesstyret gjennomfører en samling rett etter fylkesårsmøtet for å få en god oppstart og 

planlegging av det nye arbeidsåret. 

 

 

Medlemspleie / Rekruttering 
 Det forutsetter at lokallagene prioriterer medlemspleie ved at det gjennomføres medlemsmøter 

som bidrar til at medlemmer føler de er en del av et politisk fellesskap.  Medlemsmøtene må sette 

aktuelle politiske saker som f.eks. kommuneplan, kommunenes budsjettprosesser og andre relevante 

temaer. 

I tillegg til medlemsmøter er Kommuneråds- og gruppemøter viktige arenaer. 

 Mål  

• Alle medlemmer skal gis mulighet til medvirkning i det lokale Senterpartilaget 

Tiltak   

• Medlemsverving og medlemspleie bør være tema på styremøter i fylkesstyret og i det 

enkelte lokallag  

 

 

Kvinner i farta – i Senterpartiet 
Medlemsstatistikken viser at kjønnsfordeling i Senterpartiet er 38 % kvinnelige 62 % mannlige 

medlemmer.  Dessverre er dette en nedgang med 7%. 

Mål 

• Senterbevegelsen må ta kvinneengasjementet på alvor og i samarbeid med Senterkvinnene 

rekruttere flere kvinnelige medlemmer. 

• Målet må være å øke andelen kvinnelige medlemmer til samme nivå som ved ved inngangen 

til 2021 da den var 45% 

Tiltak  

Østfold Senterparti skal: 

• Oppfordre lokallaga til å tenke kvinnerekruttering i sitt arbeid med å verve nye medlemmer 

• Bistå Senterkvinnene ved forberedelser og gjennomføring av aktiviteter, utsending av 

informasjon til kvinnelige medlemmer  

• Bidra til at lokallaga oppnevner Senterkvinnekontakter i sine styrer 
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• Bidra til at lokallaga ser verdien i aktive kvinner og bidrar med støtte slik at aktive kvinner har 

mulighet til å delta på møter og kurs i Senterkvinnene sentralt og i fylket 

 

Ungdomssatsing/Senterungdommen  
Senterpartiet skal fortsette og støtte opp om og bistå Senterungdommen i deres arbeid. 

Mål 

• Partiets mål er å fortsatt ha en aktiv ungdomsorganisasjon i alle kommuner og på 

fylkesplan, samt ta vare på unge medlemmer og unge talenter.   

Tiltak 

• Tilrettelegge for at Senterungdommer skal kunne å delta i lokal- og fylkespolitikken 

Få 2 Senterungdommer på fylkestinget etter årets fylkestingsvalg 

• Partiets lokallag bidrar til å rekruttere ungdom til aktivitet i Senterbevegelsen og bidrar 

til å danne lokallag i hele Østfold 

• Bidra med å verve medlemmer til Senterungdommen. , 

• Bidra med ressurspersoner til skolevalgkampen og skoleting etter 

oppfordring/forespørsel fra Senterungdommen.  

  

Kommunikasjon    
Mål:  

• Senterpartiet skal ligge i forkant når det gjelder politiske løsninger på alle plan – på 

Stortinget, i fylkestinget og i kommunestyrene. 

• Våre politiske løsninger må synliggjøres og kommuniseres ut til våre tillits- og folkevalgte og 

ikke minst til medlemmer og velgere. 

• Vi må være synlige i både trykte og i sosiale medier.  

• Medieutspill må være selektive og treffsikre og de må ha fokus på lokale saker og lokale 

kandidater.  

• Ved utspill fra stortings-representantene skal aktuelle fylkestings- /ordførerkandidater være 

medvirkende 

Tiltak  

• Sørge for at sosiale medier og hjemmesider er oppdatert  

• Bevisstgjøre lokallag og tillitsvalgte til aktivt å bruke sosiale medier   

• Tillitsvalgte og medlemmer oppfordres til å være aktive på sosiale medier 

• Synliggjøre politikken I form av leserbrev / pressemeldinger og redaksjonelle oppslag    

• Lokallaga deler informasjon med andre lokallag (eksempelvis høringssvar i kommunene og 

fylkesting, leserinnlegg og andre medieutspill)  

• Styrke kommunikasjonen mellom de ulike leddene i organisasjonen 

• Alle lokallagas kommunevalglister og kommunevalgprogram skal legges ut på lokallagas 

hjemmesider. 

• Sende informasjon til alle medlemmer minimum 2 ganger pr. år  
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Økonomiaksjon 
Det oppnevnes et økonomiutvalg som får i oppgave å bidra til at medlemmer og sympatisører 

støtter fylkeslagets valgkamp økonomisk.   

 

 

Nytt fra Løvebakken 
Teams-møte initiert av Stortingsrepresentantene hver mandag morgen.  

 

Skoleringstilbud fra Senterpartiskolen / HO 

• Mediekurs med bl.a. sosiale medier 

• Instruksjonsvideoer i bruk av sosiale medier, inklusiv utviklingen mellom de ulike 

plattformene 
 

 


