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Årsmøtet 2022  
 

Historikk  
Østfold Senterparti avholdt sitt fylkesårsmøte på Scandic City Hotell i Fredrikstad 4. og 5. mars 2022  

Årsmøtet samlet 151 delegater. 

 

Fylkesleder Hilde Kraggerud 

Fylkesleder åpnet sin tale med å oppfordre til ett minutts stillhet i forbindelse med krigen i Ukraina. 

Utover dette tok hun opp temaer som jordvern hvor hun vinklet dette mot sjølforsyningsgraden vi 

har i Norge og vinklet det opp mot vern av dyrket mark.  Både matjord som blir bygget ned og 

gjengroing med krattskog. 

Med en sjølforsyningsgrad på 40% er vi avhengige av matvaresituasjonen også utenfor landets 

grenser er det på høy tid å gjenopprette beredskapslager av korn.  

Videre var hun inne på temaer som klimaendringer, som igjen også er til fare for verdens 

matvareproduksjon. 

I tillegg tok fylkesleder også opp temaer som energi og klima. 

 

Fylkestingsgruppa v/Håkon Tolsby 

Viken skal løses opp og tre fylker gjenoppstår fordi Senterpartiet har vært tydelig i kampen. 

Argument for å løse opp Viken er kompleksitet, arbeidsmarked og et for stort fylke med for store 

avstander. Når makt blir sentralisert forsvinner nærhet til innbyggere. 

De nye fylkene må bygges på nytt og oppgaver fra Statsforvalter må tilbakeføres til Fylkesstyret 

 

Stortingsrepresentant Kjerstin Wøyen Funderud  

Krig i Europa- Russland fordømmes for angrep på Ukraina. Allierte er samlet mot Russland. Viktig å 

samle beredskap lokalt i eget land.  

Takker for tillitten som stortingsrepresentant og arbeidet med å følge opp saker vi har gått til valg på. 

Renteoppgang kommer, men må dempes. Økonomisk utfordrende. 

 

Stortingsrepresentant Ole Andrè Myhrvold  

Energipolitisk situasjon – nasjonal kontroll over energikildene må sikres. Regjeringens mål er rikelig 

og rimelig strømpris til folket. 

Energipolitikk som sikrer nok strøm til eget land og ikke bygge nye utenlandskabler. 

Optimalisere energiressursene våre. 

Hvordan påvirker utenlandskablene pris og leveringssikkerhet i Norge. 

Lyttet til befolkning- ulv- oppløse Viken -gjenskape Østfold 

 

Statsråd Sandra Borch – Landbruks- og matdepartementet  

Matsikkerhet – lagring av korn – etter 20 uker i regjering med pandemi og nå krig - kursendring i 

landbrukspolitikken - starter arbeide med budsjett med tydelig Sp-stempel. 

Økonomisk trygghet i landbruket. Leverte på krona i første forhandling- 200 mill i støtte utenom 

landbruksavtalen- ENOVA - diskusjon med organisasjonene- reelle forhandlinger- tette inntektsgap- 

selvforsyningsgrad 50 %- Østfold fylke viktig produsent - ny industriforedling for skogbruk - grønt 

industriløft- rovdyr – historisk uttak for ulv- villsvin må bekjempes før det er for sent-  
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Temaforedag – Ny sjanse for Østfold  

Frode Rekve 

Velkommen til nye Østfold. Senterpartiet krystallklare på at de var imot Viken. 

Snakket om EF og erfaringer fra den kampen i 72 og ny runde i 94. Argumentene er de samme for 

begge kampene. Arbeiderpartiet er ikke til å stole på. Nye Østfold må gjøres til et spennende politisk 

verksted. Hva vil de unge i samfunnet? Bruk makt vi har på Stortinget, vi har egne kanaler rett inn. 

Fylkeskommune må være synlige i arbeidet som utføres. Snakke med folk og spre budskapet vårt. 

 

Johan Edvard Grimstad 

Lage et Østfold som løftes i flokk. Samarbeid om kyst, kultur, stevner, festivaler og festningsverk, 

kanaler, busser samt skoler. Klima. Media er viktig, må profilere oss i media. Forbedringspotensiale 

indre – ytre. Bedre folkehelse. Samordnet næring. Mer folkestyre- samarbeid mellom kommuner på 

tvers. 

 

Annette Lindahl Raakil  

Elsker Østfold- bygging av Østfold for åpnet. Nådd mål om oppløsning av Viken. Senterpartiet har 

æren for oppløsning og stort press på AP. Må løfte og bygge i flokk for et best mulig nye Østfold. Bruk 

ressursene som finnes i Østfold, vi har dem. Må endre på økonomiske rammebetingelser for Østfold- 

regjeringen må levere på dette. Er i gang med planprosess i Viken som skal videreføres til Østfold. SP 

er ambassadører for bygging av nye Østfold. Gjelder helt fra lokallag til Storting. Ta med det som 

fungerer i Viken. Stort nok fylke og hvilke oppgaver kan vi i Østfold ta tilbake fra Statsforvalteren? 

 
Innsamling til krigsrammede i Ukraina 

Det ble samlet inn kr.20.000,- til krigsofre i Ukraina. 

Pengene ble brukt til innkjøp av soveposer, telt og annet utstyr ved Forsvarets overskuddslager i 

Fredrikstad og videresendt til Ukraina. 

 

Fylkesårsmøtet 2021 vedtok følgende resolusjoner 

• Senterpartiet vil vitalisere Østfold Fylke 

• Ny kommunal- og fylkeskommunal inntektsfordeling 

• Fornybar kraft til folk og industri 

• Om krigen i Ukraina – behandlet fredag 

• Psykisk syke pasienter forsvinner ikke – selv om sykehusene forsvinner 

 

Fylkesstyrets sammensetning etter årsmøtet 

Fylkesleder Reidar Kaabbel  Våler 

1.nestleder Karoline Fjelstad Rakkestad 

2.nestleder Lars Vegard Fosser Rakkestad 

Fylkesstudieleder / Nord-Sørkontalt 

Marte Espelund Sand Aremark til 23.august 2022 

Ann Kristin Andreassen Moss/Rygge fra 23. august 2022 

Styremedlem Hans Ingvald Røed Fredrikstad/Kråkerøy/Borge 

  Ann Kristin Andreassen Moss/Rygge 
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  Håkon Tolsby  Aremark 

1.vararepr. Tuva Sjøenden Nybakk Indre Østfold 

2.vararepr. Erling Ek Iversen Råde 

3.vararepr. Sylvia Brandsrud Marker 

 

I tillegg møter følgende representanter med fulle rettigheter 

 Mattis Minge  Fylkesleder i Senterungdommen 

 Elisabeth Strengen Fylkesleder i Senterkvinnene 

 Annette Lindahl Raakil Fylkesråd Plan / medl. av gruppestyret 

 Ole Andre Myhrvold Stortingsrepresentant 

Observatører 

 Kjerstin Wøyen Funderud Stortingsrepresentant 

 Johan Edvard Grimstad  Fylkesråd  

 

Fra arbeidet i 2022  

Fylkesstyrets arbeid 
Fylkesstyret har avholdt 10 styremøter og behandlet 97 protokollerte saker og ett todagers 

arbeidsseminar.  Styremøtene har vært gjennomført som både teams-møter og fysiske møter.  

I tillegg har det vært avholdt 8 møter i arbeidsutvalget. AU-møtene har stort sett vært gjennomført 

på teams. 

 

Av saker fylkesstyret har behandlet kan nevnes bl.a.: 

 

Politiske saker 
- Nye Østfold – gjenoppretting av Østfold som selvstendig fylkeskommune 

- Økonomi i det nye fylket 

- Pensjonsordninger 

o Pensjonsutvalgets innstilling 

- Tiltak for en renere Oslofjord 

- Kommuneøkonomi 

- Inntektssystemet 

- Gryttenutvalgets innstilling – inntektssystemet i landbruket 

- Demokratisering av sykehusene 

 

Organisatorisk 
- Senterkvinnenes organisasjon og lokallagas praksis i forhold til å velge senterkvinnekontakter 

- På alle styremøtene settes det av tid til at Storting, fylkesting kan orientere om saker som er 

til diskusjon.  I tillegg settes det også av plass til at Senterungdommen og Senterkvinnene 

orienterer om sine aktiviteter. 

- Tipshefte om medlemsverving – utarbeidet av Ann Kristin Andreassen 

- Retningslinjer for Østfold Sp’s valgkomite 
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Høringer 
- Ny Østfold 

o Valg av styringsmodell 

Fylkesstyret har gitt uttalelse om at fylkestinget i Østfold Fylkeskommune fra 2024 skal 

styres etter formannskapsmodellen og gir sin støtte til at fylkestinget skal bestå av 43 

representanter. 

- Senterpartiets vedtektsutvalg – endringsforslag behandles på Sp’s Landsmøte i mars 2023 

- Forslag til revisjon av Senterpartiets etiske retningslinjer 

- Personvalgordningen 

Medlemsmøter / dialogmøter 

I forbindelse med Regjeringens oppstart av arbeidet med en ny distriktsmelding ble det avholdt 

medlemsmøte på teams i mai hvor kommunal- og distriktsminister Sigbjørn Gjelsvik innledet til 

diskusjon om tema. 

 

 

Ansettelse av ny fylkessekretær  

  Fylkessekretær Anne Koht-Norbye varslet i august om at hun ville 

 avslutte sin arbeidskarriere i Senterpartiet 3.mars 2023. 

 Da det er Senterpartiets Hovedorganisasjons som ansetter 

 fylkessekretærer ble det igangsatt en prosess med utlysning av 

 stillingen. Fylkesstyret fikk saken til behandling til sitt styremøte 

 12.oktober og ga sin uttalelse om ansettelsesutvalgets innstilling.  

 Arbeidsutvalget i Senterpartiets Hovedorganisasjon gjorde deretter 

 vedtak om å ansette Mathilde Tyrihjell Pechtold fra Trøgstad i Indre 

 Østfold.  

 

 Mathilde tiltrår stillingen 2. januar 2023. 

 

 

Komiteer / utvalg oppnevnt av fylkesstyret: 
Nominasjonskomiteen har bestått av: 

Leder Kjerstin Wøyen Funderud 

 Theodor Bye 

Elin Tvete fratrådte komiteen i juni da hun ble foreslått blant toppkandidatene) 
Tron Kallum 

 Mathilde Tyrihjell Pechtold – Senterungdommens representant 

 Gry Mossikhuset – Senterkvinnenes representant 

Fylkessekretær Anne Koht-Norbye har bistått nominasjonskomiteen ved behov. 
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Fylkestingslista ble vedtatt på nominasjonsmøtet i Moss 22. oktober 2022  

 

 

 

 

1. Annette Lindahl Raakil Fredrikstad 

2. Mattis Minge  Indre Østfold 

3. Elin Tvete  Fredrikstad 

4. Håkon Tolsby  Aremark 

5. Elise Lilletorp Lien Rakkestad 

6. Jens Bakke  Halden 

7. Gerd Berit Utgård Hvaler 

8. Reidar Kaabbel  Våler 

9. I. Elisabet Strengen Marker 

10. Ole Gunnar Torgrimsby Sarpsborg 

11. Gry Mossikhuset Råde 

12. Saxe Frøshaug  Indre Østfold 

13. Anne-Grethe larsen Skiptvet 

14. Bjørge Huth  Moss 

15. Mathilde Pechtold Indre Østfold 

16. Theodor Bye  Marker 

17. Karoline fjeldstad Rakkestad 

18. Trond Graabræk Halden 

19. Helena Ibrahim  Indre Østfold 

20. Rune Solmyr  Fredrikstad 

21. David Koht-Norbye Indre Østfold 

22. Roshild Solfjell  Moss 

23. Jørn Amund Winsvold Sarpsborg 

24. Kaja Svenneby  Skiptvet 

25. Stian Synnes Waale Hansen   Fredrikstad 

26. Erling Ek Iversen Råde 

27. Hege-Christin Lunderød Fredrikstad 

28. Henrik Hoel Hervig Indre Østfold 

29. Oda Cecilie Svae Skiptvet 

30. Thor Bjønnes  Hvaler 

31. Marit Gauterud  Moss 

32. Lars Vegard Fosser Rakkestad 

33. Liv Marit Holt Gausdal Sarpsborg 

34. Ellen Nyhus  Våler 

35. Simen Gjølsjø  Indre Østfold 

36. Anna Grude Kristiansen Halden 

37. Jonas Berg  Moss 

38. Anne Sofie Strekerud Rakkestad 

39. Bjørn Elvestad  Råde 

40. Solveig Torp  Halden 

41. Øystein Østre  Indre Østfold 

42. Torhild Grimseth Huseby    Halden 

43. Lars Holene  Indre Østfold 

44. Tuva Nybakk  Indre Østfold 

45. Eivind Wold  Fredrikstad 

46. Kristian Ianssen  Indre Østfold

 
 

Toppene på fylkestingslista: 

Fra v. Håkon Tolsby, Elin Tvete, Mattis Minge, Annette Lindahl Raakil, Elise Lilletorp Lien og Jens Bakke 
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Programkomiteen  
Programkomiteen har bestått av:  

Leder: Håkon Tolsby     

 Annette Lindahl Raakil 

 Johan Edvard Grimstad 

 Ole Andre Myhrvold 

 Maren Lunde 

 Henrik Hoel Hervig – Senterungdommens representant  

 Marit Gautestad – Senterkvinnenes representant 

Fylkessekretær Anne Koht-Norbye har bistått programkomiteen ved behov 

   

Fra 22. oktober ble programkomiteen utvidet med Mattis Minge, Elin Tvete og Elise Lilletorp Lien – 

henholdsvis 2. 3. og 5. kandidat på fylkestingslist 

Senterungdommens representant reise i militæret i oktober og fratrådte derfor komiteen. 

Programmet skal behandles på fylkesårsmøtet i februar 2023. 

 

Fadderordning 
Det har også dette arbeidsåret vært en rutine hvor fylkesstyrets medlemmer har hatt et oppfølgings-

ansvar for lokallaga. Oppfølgingen av lokallaga har stort sett bestått i at fadderne har hatt 

telefonkontakt med sine lag i løpet av arbeidsåret. 

Fylkesstyrets medlemmer deltar også på årsmøtene i lokallaga. 

 

Lokallagsledere i Østfold 
 

Halden Jon O. Brevig  
Moss/Rygge Anders Thorheim  
Sarpsborg  Arnstein Kock-Engebretsen Ole Gunnar Trorgrimsby - jan- 2023 

Fredrikstad Hans Ek  
Borge/Kråkerøy/Sentrum Hans Ingvald Røed til 23. januar 2023 

Onsøy Hans Ek til 23. januar 2023 

Rolvsøy Tor Stabbetorp til 23. januar 2023 

Hvaler Ben Tollefsen  
Aremark Per Ivar Thomasrud  
Marker Anna Maria Halvorsrud Theodor Bye - 23.jan 2023 

Indre Østfold Ole-Anders Hallgren Bodal  
Skiptvet Oda Cecilie Svae fra høsten 2022 

Rakkestad Elise Lilletorp Lien  
Råde Bjørn Elvestad  
Våler Gerd Gylder Corneliussen  
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Medlemsutviklingen i Østfold 
 

Medlemsstatistikk         

fra 31.des. 2021 til 31.des. 2022     
 
Lokallag 2021 2021 2021 2022 2022 2022 

  SUL Sp Totalt SUL Sp Totalt 

Aremark 5 39 44 7 39  46 

Borge 2 40 42 4 34  38 

Halden 6 101 107 6 97  103 

Hvaler 0 18 18  18  18 

Indre Østfold 17 312 329 17 278  295 

Marker 6 78 84 6 74  80 

Moss-Rygge 4 64 68 2 58  60 

Onsøy 0 42 42  35  35 

Rakkestad 13 95 108 18 94 112  

Rolvsøy 0 20 20  17  17 

Råde 8 45 53 8 44 52  

Sarpsborg 10 102 112 6 90  96 

Skiptvet 7 73 80 5 66  71 

Våler 5 54 59 6 50  56 

TOTALT 83 1083 1166 85 994  1079 

 

 



Side 10 av 16 
 
 

Skolering  
- To dagers organisasjonssamling med ca. 50 deltakere.   

Fra programmet kan nevnes: 

o Senterpartiet i Regjering 

o Organisasjonskurs i Senterpartiet 

▪ SWOT-analyse 

o Målrettet arbeid i lokallagsstyret «det grønne hjulet» 

I tillegg har det vært arrangert kurs for  

- medlemmer i lokallagas  

o nominasjonskomiteer basert på kurshefte «Hvem skal lede» 

o valgkomiteer 

- Kontaktmøte på teams med lokale studieleder 

  

Sentrale besøk 

Mat- og landbruksminister Sandra Borch har besøk Østfold ved flere anledninger, bl.a. 

- Ø. Sp’s fylkesårsmøtet i mars 

- Markens Grøde i Rakkestad i august 

- Møte med ordførerne i august 

Barne- og familieminister Kjersti Toppe – august 2022 

- Marker 

- Eidsberg Kirke 

- Sarpsborg   

 

     

  

 

 

Forsvarsminister Bjørn Arild Gram – 

september 2022  

- Rygge  

- Møte i fylkesstyret og programkomite 

i  Østfold  Senterparti 

 

 

 

 

 

 

 

Kommunal- og Forsvarsminister Sigbjørn Gjelsvik – september 

- Befaring i Rygge - utbygging av dobbeltspor 

- Åpning av VPK Packaging AS 

- Saugbrugs 

- Lunsjmøte i Halden m/ordførere/varaordførere, gruppeledere og fylkesstyret 
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Representasjon 
Medlemmer fra Østfold Senterparti har vært representert i følgende sentrale styrer og råd: 

- Senterpartiets Sentralstyre  Kjerstin Wøyen Funderud – 4.varapresentant  

- Senterpartiets Landsstyre Reidar Kaabbel 

Kjerstin Wøyen Funderud 

Ole Andre Myhrvold 

Anne Koht-Norbye – observatør 

- Senterpartiets vedtektsutvalg Anne Koht-Norbye 

 

Valg 2023 
Fylkesstyret har diskutert strategi og sammensetning av valgkamputvalg.  I tillegg har fylkesstyret 

konkludert med å engasjere Carsten Lier til å bistå Senterpartiet i arbeidet – både lokale kandidater 

og fylkestingskandidater.   

Det skal oppnevnes et valgkamputvalg bestående av topper fra både kommunelistene og 

fylkestingslista 

 

Årsmelding fra Østfold Senterungdom 
Styrets sammensetning:  

Leder   Mattis Minge    Indre østfold 

Politisk Nestleder Anne Sofie Strekerud  Rakkestad 

Organisatorisk Nestleder  

Mathilde Pechtold  Indre Østfold 

Styremedlem  Thale Gunnarstorp  Sarpsborg 

Styremedlem  Henrik Hoel Hervig  Indre Østfold 

1. Vara:   Elise Lilletorp Lien  Rakkestad 

2. Vara:   Johannes Ulsrød  Aremark 

3. Vara:   Anne Grete Tofteberg Råde 

 

Styret har gjennomført 6 ordinære styremøter, i tillegg til en del annen aktivitet. Det har vært både 

digitale og fysiske møter, og de har blitt avholdt i hele fylket. 

 

Medlemmer per 31. desember 2022: 93 

Antall lokallag per 31. desember 2022: 5 +1 

 Aremark leder Camilla Glimsdal 

 Indre Østfold leder Tuva Nybakk 

 Rakkestad leder Lars Vegard Fosser 

 Tomb  leder Anne Grete Tofteberg 

 Østfold Senterstudenter 

leder Lars Vegard Fosser 

 Halden (Ikke avholdt årsmøte) 

leder Theodor Huseby Grønnerød 

 

Mål fra arbeidsplanen: 
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- Være over 120 medlemmer i fylkeslaget. Ikke oppnådd 

- Få ut tre leserinnlegg til lokale og regionale aviser i løpet av arbeidsåret som er utarbeidet av 

fylkeslaget. Delvis oppnådd 

- Få med minst 6 deltagere på vårslepp 2022 og sommerleir 2022. Delvis oppnådd 

- Få på plass 2 nye lokallag. Oppnådd 

- Arrangere minst en regional skolering i fylkeslaget. Delvis oppnådd 

- Alle kommuner skal ha en ungdomskandidat. Delvis oppnådd 

- Senterungdommen skal utnevne egen ungdomskandidat til fylkestingslista. Oppnådd 

- Arrangere minst fire lokallagssamlinger. Delvis oppnådd 

- Alle lokallag skal ha en egen kontakt i fylkesstyret. Oppnådd 

- Vurdere å ansette ungdomssekretær. Oppnådd 

 

Aktivitet i regi av fylkeslaget i perioden: 

I 2022 har det endelig vært mulig å møtes fysisk igjen uten restriksjoner på avstand og antall. 

Fylkeslaget har gjennomført flere aktiviteter som blant annet lokallagssamling og bedriftsbesøk. Den 

første aktiviteten som skjedde dette arbeidsåret, var årsmøte på Støtvig i februar. Årsmøtet ble 

gjennomført over to dager med behandling av årsmøtesaker, skolering, og tid i spa-anlegget. 

Lokallagssamlingen ble avholdt på bondestua i Rakkestad og Andrine Hanssen-Seppola holdt en 

innledning her. Våren 2022 hadde Østfold Senterungdom bedriftsbesøk hos Nortura i Hærland. 

Fylkeslaget har dette året arrangert oppstartsmøte for Tomb Senterungdom og Østfold 

Senterstudenter. På førstnevnte oppstartsmøte deltok det ca. 50 elever fra Tomb VGS, og det ble i 

kort tid etter arrangert åpent møte med Sandra Borch på Tomb. Med om lag 100 deltagere. 

(Arrangert av Tomb Senterungdom) Arbeidsplanen for 2022 var ambisiøs. Noen av målene ble 

oppnådd, og andre var det litt å gå på.  

Nasjonale arrangement  

Det deltok 4 medlemmer fra Østfold Senterungdom på Vårslepp, og 9 medlemmer på 

listekandidatsamling på Sørmarka konferansehotell.  

Landsmøtet 

Østfold Senterungdom hadde til sammen 11 delegater på landsmøtet og 3 observatører. Det ble 

avholdt fysisk landsmøte på Gardermoen. Østfold Senterungdom fikk flere gjennomslag under 

behandlingen av internasjonalt program. I forkant av landsmøtet ble det jobbet med endringsforslag i 

fylkesstyret, og det var avholdt et fysisk delegasjonsmøte i Rakkestad. 

Representasjon i Senterpartiet 

Her var Senterungdommen godt representert og var aktive i årsmøtet til moderpartiet. Det var 13 

senterungdomsdelegater på årsmøtet. Senterungdommen hadde representasjon i følgende 

komiteer: programkomiteen, resolusjonskomiteen, nominasjonskomiteen og valgkomiteen. 

Nominasjon til kommune og fylkestingsvalg 

Det er mange Senterungdommer som er blitt nominer på kommunevalglistene. I flere kommuner er 

ungdomskandidaten høyt på lista. Fylkestingslista har også mange. Senterungdommer, og flere av 

disse er høyt oppe på henholdsvis 2. og 5. -plass. 

 

Mattis Minge /s/ 

Fylkesleder 
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Årsmelding 2022 for Østfold Senterkvinner 
Aktivitet 
Østfold Senterkvinner avholdt sitt fylkesårsmøte på gamle Havnås skole i indre Østfold mandag 7 

februar 2022. Den åpne temadelen i forkant av møtet hadde tema skolemat. Senterkvinnenes leder, 

Wenche Skallerud, deltok på teams med en innledning om temaet. Vi hadde også besøk fra Våler, der 

de har et vellykket prosjekt i samarbeid med bygdekvinnelaget om skolemat. 

Styrets sammensetning 

Leder  Elisabeth Strengen  Indre Østfold nyvalg 2 år 

Nestleder Liv-Marit Holt Gausdal  Sarpsborg nyvalg 1 år 

Sekretær Hege Christin Lunderud  Onsøy  nyvalg 

Studieleder Svanhild Skafløtten  Fredrikstad nyvalg 2 år 

Styremedlem Marit Gauterud   Moss-Rygge 

1. vara  Julianne Vatshaug  Sarpsborg  gjenvalg 1 år 

2. vara  Gry Mossikhuset  Råde  gjenvalg – 1 år 

3. vara  Elin Solerød    Onsøy  1 år 

 

Det er avholdt 8 styremøter i 2022, hvor det er behandlet totalt 90 saker. 

Representasjon 

Fylkesstyret var representert med 3 representanter på fylkesårsmøtet til Østfold Senterparti. 

Fylkesleder og – nestleder representerte ØSK på Senterkvinnenes landsmøte på Hamar 25.-27. mars 

2022 

• Elisabeth Strengen, leder, ble valgt inn i Sentralstyret til Senterkvinnene på landsmøtet på 

Hamar. Nestleder Liv-Marit Holt Gausdal, er derfor Østfold sin representant i landsstyret til 

Senterkvinnene. Landsstyret hadde bl.a. møte i Oslo 17.-18.09. i tillegg til flere digitale 

møter. 

• Østfold Senterkvinner har representasjon i Østfold Senterpartis sin aktivitet ved 

o nominasjonskomiteen til valg 2023: Gry Mossikhuset  

o programkomitéen til valg 2023 Marit Gauterud valgkomité til årsmøte 2023: 

Elisabeth Strengen 

o resolusjonskomité årsmøte 2022: Liv-Marit Holt Gausdal 

• Senterkvinnene var representert med 6 personer på fylkets nominasjonsmøte 22.10. 

• Leder har deltatt på styremøter i Østfold Senterparti. 

 

Aktivitet og politikk 

Østfold Senterkvinner kan se tilbake på et år med relativt stor aktivitet med en stram økonomisk 

ramme. I utgangspunktet var det vedtatt en arbeidsplan og et budsjett i tråd med dette på 

Senterkvinnene sitt fylkesårsmøte, den økonomiske rammen ble imidlertid sterkt redusert i 

fylkespartiets årsmøte i etterkant. 

 

Organisatorisk 

Senterkvinnene har:  

• opprettet og vedlikeholdt kontakt med Senterkvinnekontakter, eller alternativ til disse i alle 

fylkets lokallag. Med tildeling av «fadderlag» til styremedlemmene. Dette nettverket har 

vært brukt til å 

o Spre informasjon om fylkesstyrets aktiviteter 

o Spre informasjon om Senterkvinnenes sentrale aktiviteter 
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• sendt ut 2 informasjonsbrev til Senterkvinnenes medlemmer i fylket, 05.04. og 10.08. 

• tilbudt spons av Østfold-deltakere på Senterkvinnenes sentrale arrangement, Kvinner Kan! 

• forsøkt å få til kursing av interesserte kvinner og ungdommer i samarbeid med Østfold 

Senterungdom 

• hatt delegater på Østfold SP sitt fylkesårsmøte Senterkvinnene var representert ved leder på 

sin samling for nominasjonskomiteer i Askim 12.05. 

• vært representer på Østfold Senterpartis temamøte om oppløsing av Viken  

• behandlet og engasjert seg i høring om nye vedtekter i Senterpartiet 

 

Aktivitet 

• Fylkesleder, nestleder og 1 medlem, deltok på Senterkvinnenes sentrale skolering, Kvinner 

Kan i Oslo 11.-12. juni. 

• Fylkesleder og 2 styremedlemmer, samt ett medlem deltok på Grønn Inspirasjon, 

Senterkvinnenes sentrale politikkskolering i november. 

• Østfold Senterkvinner var representert på Pride-arrangement i Sarpsborg 

• Østfold Senterkvinner var representert ved nedlegging av grunnsten på nytt bibliotek i 

Sarpsborg 

• Østfold Senterkvinner arrangerte temamøte om nye Østfold fylke i Gamlebyen i Fredrikstad 

01.06.22 med innledere fylkesråd Johan Edvard Grimstad og tidligere fylkesrådmann i Østfold 

Anne Skau 

• Østfold Senterkvinner arrangerte temamøte om psykisk helse på verdensdagen for psykisk 

helse, 10.10.22 i Skjeberg. Innledere var styremedlem i Landsforeningen for Pårørende innen 

Psykisk helse, Anna Cecilie Jentoft, Liv-Marit og Henriette Holt Gausdal 

• Planlagt, men ikke gjennomført, studietur til Telemark og Telemark Senterkvinner 

 

Politikk 

• Østfold Senterkvinner fremmet resolusjon om skolemåltider til ØSP sitt fylkesårsmøte 

• En bearbeidet utgave av resolusjon om skolemåltider ble sendt ut til alle lokalaviser i 

samarbeid med lokallagenes senterkvinnekontakter 2. mars 

• ØSK sendte ut, i samarbeid med Østfold Arbeiderparti sin kvinneorganisasjon et medieutspill 

om kvinnehelse og fødetilbud i forbindelse med 8. mars 

• Østfold Senterkvinner forsøkte å bidra til at Østfold SP var representert på Pride-

arrangement i Østfold 

• Følgende politiske saker har vært drøftet i styremøter: 

o Opplæring i samisk for samiske barn på skoler i Østfold 

o Hjemhenting av de gjenværende norske barna i Syria 

o Ukrainske flyktninger i lokalmiljøet 

o Svenskehandel 

o Pendlere som reiser miljøvennlig 

o Bærekraftige forbruksvalg i forbindelse med verdens miljødag 4. juni 

o Utfordringene med fastlegeordningen 

o Barnefattigdom 

o Gratisskoleprinsippet 

o Inkludering i samfunnet 

o Demonstrasjoner og protester knyttet til kvinners stilling i Iran 
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Økonomi 

Takk til Østfold SP for økonomisk støtte. I år har alle midler blitt brukt. 

 

For styret i Østfold Senterkvinner 

Elisabeth Strengen /s/ 

fylkesleder 

 

Årsmelding fra Stortingsgruppa 
Stortingsrepresentantene Ole André Myhrvold og Kjerstin Wøyen Funderud har gjennom hele 

arbeidsåret representert Østfold Senterparti på Stortinget. Myhrvold har vært partiets fraksjonsleder 

i energi- og miljøkomitéen, mens Wøyen Funderud sitter i finanskomiteen. Wøyen Funderud har fra 

2022 vært fast medlem i Nordisk Råd med plass i utvalg for vekst og utvikling i Norden. Myhrvold er 

vararepresentant til Nordisk Råd, EFTAs parlamentariker delegasjon og den utvidede utenriks- og 

forsvarskomite. I november deltok Myhrvold i Stortingets delegasjon til FNs klimatoppmøte i Sharm 

El Sheik. I denne perioden var Lars Vegard Fosser, Rakkestad fast møtende vararepresentant.  

2022 har vært et dramatisk år i Norge og Europa preget av Russlands angrep på Ukraina, finansiell 

uro, stor prisstigning og ikke minst energikrise. Ikke minst det siste året har vært krevende for 

partiets oppslutning da energikrisen i Europa har gitt historisk høye energipriser her hjemme. 

Senterpartiet har jobbet aktivt langs to spor, kortsiktige avbøtende tiltak for å sikre folks økonomi, og 

langsiktige tiltak som igjen skal bidra til nasjonal kontroll over energipolitikken og igjen priser som 

står i stil med produksjonskostnaden av norsk fornybar energi. Det er likevel grunn til å tro at 

målingene den siste tiden har snudd noe, og meningsmålinger spesielt for kommunevalget har gitt 

grunn til optimisme.   

Senterpartiets regjeringsfraksjon og stortingsgruppe har fokusert på å gi trygghet for folk og 

økonomi. Det har betydd at regjeringen har lagt fram et stramt statsbudsjett for 2023. En har også 

tatt en rekke grep blant annet for å sikre at de som tjener penger på våre felles naturressurser også 

må bidra tilbake i form av grunnrenteskatt.  

Av saker med særlig betydning for Østfold kan nevnes gjenopprettelse av fylkeskommunen Østfold 

fra og med 2024, politipost på Hvaler og salg av kasernebygget i Gamlebyen i Fredrikstad. Det har 

også fra stortingsrepresentantenes side blitt jobbet aktiv for å utvikle og styrke 

strømstøtteordningen for husholdninger og fylkets matprodusenter. Det arbeidet har i stor grad 

lykkes. 

Wøyen Funderud har brukt mye tid og ressurser på sparebankenes fremtidige rammevilkår. Vi har 

mange sparebanker i Østfold som bidrar i stor grad til lokal utvikling. Den forrige regjeringen ønsket å 

innføre strengere krav til bankenes egenkapital, såkalt systemrisikobuffer, noe som ville bidratt til å 

svekke sparebankenes konkurransemuligheter. Wøyen Funderuds innsats bidro i sterk grad til at 

regjeringen før jul droppet kravet.  

Det jobbes videre med styrking av politiet, opprettelse av tingretter i Østfold og rammevilkår for 

næringslivet.  

I tillegg har det blitt jobbet aktivt for å bedre de økonomiske vilkårene for Østfolds kommuner 

gjennom endringer i inntekstfordelingssystemet og man har store forventninger til regjeringens 

arbeid på dette området.  
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I tillegg har det blitt løftet inn ulike problemstillinger knyttet til samferdsel som riksvei 22, E6 og E18, 

kapasitet og tilstand på Østfoldbanen, seilingsleden til Borg havn, tersklene i Iddefjorden, 

infrastruktur i nedre Glomma inkludert ny krysning av Sarpefossen og framtiden til Rygge sivile 

lufthavn.  

I statsbudsjettet jobbet man fram en bevilgning til oppstart for mudring på Borg havn.  

Det er grunn til å tro at det også i tida framover vil være fokus på energi. Både hvordan vi sikrer 

nasjonal kontroll med energipolitikken- og ressursene, få prisene ned, øke energiproduksjonen og 

utvikle mer og bedre nett. Det siste vil være svært viktig for utvikling av nye næringer og 

arbeidsplasser i Østfold.  

Det neste året vil også bli viktig for å sikre gode rammevilkår når nye Østfold skal etableres.  

Stortingsrepresentantene avholder, hver mandag så lenge Stortinget er i sesjon eller ved behov, 

kontaktmøte med tillitsvalgte i Østfold Senterparti. En opplever at møtet har funnet en god form. 

Likevel leter en stadig etter nye måter man kan være et enda bedre redskap for Senterpartiets 

lokallag og velgere.  

 

Askim, januar 2023 

Fylkesstyret i Østfold Senterparti 

 

Reidar Kaabbel /s/            Karoline Fjeldstad /s/        Lars Vegard Fosser /s/  

Hans Ingvald Røed /s/        Håkon Tolsby /s/       Ann Kristin Andreassen /s/ 

Tuva Nybakk /s/   Erling Ek Iversen /s/        Sylvia Brandsrud /s/ 


