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1. Innledning   
 

Arbeidet i 2020 har tatt utgangspunkt i Senterpartiet sine politiske hovedsaker, 
arbeids- og aktivitetsplan og budsjett vedtatt på fylkesårsmøtet i 2020.  
Dette arbeidsåret har koronapandemien satt sitt preg på arbeidet i Rogaland Sp.  
 

2. Fylkesstyret 
 
Fylkesstyret har fra årsmøte 2020 bestått av:  

Fylkesleder: Vidar Nedrebø, Gjesdal 
1. nestleder: Øyvind Lovra Tveitane, Suldal 
2. nestleder: Wenche Lindtner, Karmøy 
Studieleder: Ingvill Jørgensen, Stavanger 
Styremedlem: Kjetil Slettebø, Bjerkreim 
Styremedlem: Ingvild Ove Skare, Vindafjord 
 
1.vara Tore Hans Mikkelson, Sandnes 
2.vara Olaug Johanne Vikingstad, Karmøy 
3.vara Halvard Bøe, Stavanger 
4.vara Anders Braut Ueland, Hå 
5.vara Regine-Janette Waldemar Heskestad, Lund 
 
Andre oppnevnte representanter i fylkesstyret er; 
Arne Bergsvåg (gruppeleder fylkestingsgruppa), 
Arnhild Skretting (leder Senterkvinnene),  
Geir Pollestad (Stortingsrepresentant)  
Lisa Marie Ness Klungland (leder Senterungdommen) 

 

2.1 Styrearbeid 
 
Fylkesstyret har hovedansvaret for driften av Senterpartiet i Rogaland, både 
organisatorisk og politisk. Fylkesstyret har hatt 6 møter i løpet av arbeidsåret. 5 av 
møtene ble avholdt digitalt. Fylkesstyremedlemmene har fordelt de ulike 
lokallaga mellom seg og hatt jevn kontakt med lokallagsleder.  Fylkesstyret har 
behandla 87 saker i 2020. 

  



2.2 Arbeidsutvalget (AU)  
AU har vært sammensatt av fylkesleder og de to nestlederne. AU har i 
arbeidsåret hatt 10 møter og behandlet 46 saker.  
AU har i samarbeid med fylkessekretær satt dagsorden til fylkesstyremøtene.  
De har også tatt avgjørelser i noen saker som fylkesstyret har gitt AU fullmakt til å 
gjøre vedtak i.    
 
AU har fast morgenmøte hver tirsdag med stortingsrepresentant, gruppeleder i 
fylkestingsgruppa, leder SK og SUL samt ansatte. Denne møteplassen er positiv 
for kontakten dem imellom. 
 

2.3 Ansatte   
Katrine Sægrov har vært ansatt 100% som fylkessekretær. Denne stillingen blir 
finansiert 80% av hovudorg. og 20% av fylket. Karl Anders Mæland Nilsen har vært 
ansatt i 40% stilling finansiert av Rogaland Sp. Fra august 2020 ble Morten 
Helliesen ansatt i ett 3-årig engasjement. Stillingen er 60% og finansieres av 
fylkestingsgruppa og Senterungdommen i Rogaland 
 

3. Møter/arrangement og studiearbeid 
 
Vi startet 2020 med fysisk samling på Bokn, etterfulgt av fylkesårsmøte i 
Haugesund 14.-15.februar. Så kom mars og da har Covid 19 satt sitt preg på alle 
arrangementer resten av året. En har måttet tenke nytt og finne alternative 
plattformer å samarbeide på. Det har vært enklere å få til treffpunkt når en ikke 
trenger å ta hensyn til reisetid, men vi savner alle den uformelle drøsen som ikke 
er like naturlig å få til digitalt. 
 
Fylkesstyret har gjennomført nettmøter for ordfører, lokallagsleder og/eller 
gruppeleder i mars, april, september og oktober med forskjellige temaer som 
koronasituasjonen og statsbudsjettet. 
 
Fylkestingsgruppa og berørte kommuner har hatt dialogmøter i forbindelse med 
høring på Regionalplan Jæren. 
 
I vår ble det arrangert internt webinar (Teams) med stortingsrepresentant 
Sigbjørn Gjelsvik, medlem i Finanskomiteen om koronakrisepakkene og ett 
webinar med stortingsrepresentantene Heidi Greni og Wilfred Nordlund, medlem 
i Kommunal- og forvaltningskomiteen om kommuneproposisjonen / 
kommuneopplegget i forbindelse med korona. I oktober ble det arrangert ett 
internt mini-media kurs med tema slik lager du en god mediesak. 
 



Eksterne webinar (facebook); SUL hadde regi og arrangerte jordvern seminar 
med Henning Røyneberg og Geir Pollestad i juni.  
På webinar i oktober var tema; Hvilke grep må myndighetene ta for å sikre at 
menneskerettighetene respekteres i barnevernet? Medvirkede der var barne- og 
familieadvokat Arnhild Skretting i diskusjon med stortingsrepresentant Åslaug 
Sem-Jacobsen og tidligere dommer i Strasbourg, Gro Hillestad Thune 
 
Studieforbundet i Rogaland (SpS) har sammen med fylkesstyret og lokallaga vært 
pådriver for studiearbeid i fylket.  SpS har i 2020 bestått av fylkesstudieleder 
Ingvild Jørgensen, studieleder Senterungdommen Jacob Nødland Berntsen 
/Janne Håland (endring sept 20) og studieleder i Senterkvinnene Signhild Stave 
Samuelsen. Ansatte er sekretær for gruppa. 
 

• Organisasjonssamling på Bokn 18.januar hadde fokus på 
organisasjonsopplæring.    

• Distriktsvise arbeidslag i mars – ble avlyst pga pandemien 
• Opplæring valgkomite –for valgkomiterepresentantene i lokallaga 
• Distriktsvise arbeidslag i oktober – ble erstattet med digitale 

inspirasjonssamling hvor fokus var «klar for valgkamp» og 
stortingsvalgprogram  

 
Det er innrapporterte 904 studietimer i Rogaland i 2020. I 2019 rapporterte fylket 
og lokallaga 1011 timer. I 2018, 928 studietimer  

 

4.Lokallaga 
 
Lokallaga utgjør, sammen med alle medlemmene, grunnmuren i partiet og det er 
derfor viktig at lokallaga fungerer godt. En ser at ett godt samarbeid, både innad 
og mellom lokallag, er viktig for å få ett sterkt lag.   
 

Fylkesstyrerepresentantene er kontaktperson mot lokallaga.  
I 2020 var kontaktperson følgende; 
Gjesdal, Hå, Klepp og Time – Kjetil Slettebø 
Sauda, Suldal, Hjelmeland og Strand – Vidar Nedrebø 
Karmøy, Haugesund og Utsira – Øyvind Lovra Tveitane 
Tysvær, Bokn, Vindafjord – Wenche Lindtner 
Kvitsøy, Stavanger, Randaberg, Sola og Sandnes – Ingvild Skare 
Sokndal, Lund, Bjerkreim og Eigersund – Ingvill Jørgensen 

 



5. Medlemsverving og medlemstall 
 

Vi har i år hatt en økning på antall medlemmer på 37 stk mot 75 i 2019.  
 

Det er fremdeles varierende hvordan lokallaga følger opp de nye medlemmene. 
Noen ringer eller sender epost til alle nye medlemmer og ønsker de velkommen, 
mens andre ikke har denne kontakten. Her har organisasjonen en vei å gå for å få 
til en god oppfølging av nye medlemmer. Det er og viktig med et godt system på 
oppfølging av medlemmer med manglende betaling. 
 
Det ble på slutten av året arrangert nasjonal vervekampanje. I den kampanjen 
(hvor opptellingen ble gjort 1.feb 2021) var det Rogaland som kom best ut med 35 
nye betalende medlemmer. Time Sp ble landets beste lokallag med hele 20 nye 
betalende medlemmer og vant konkurransen og hovedpremien som var stand 
sett med bord og skilt. 
 

  2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Lokallag             
Bjerkreim 76 87 80 77 75 81 
Bokn 42 52 51 48 24 25 
Bokn SUL         20 18 
Eigersund 84 82 98 98 81 88 
Finnøy 65 71 66 0     
Forsand 12 16 13 0     
Gjesdal 104 109 101 102 89 89 
Gjesdal SUL         10 11 
Haugesund 11 14 16 19 17 18 
Hjelmeland 59 57 57 57 55 54 
Hå 143 143 141 147 144 139 
Karmøy 50 52 56 54 56 61 
Klepp 96 97 90 88 88 84 
Kvitsøy 0 0 0 7 7 7 
Lund 24 25 28 32 33 39 
Randaberg 44 47 45 46 45 46 
Rennesøy 48 46 42 0     
Sandnes 140 145 140 155 143 136 
Sauda 36 37 43 45 46 47 
Sokndal 17 17 15 13 17 19 
Sola 52 58 59 59 62 64 
Stavanger 52 55 54 164 151 176 
Stavanger SUL         10 22 
Strand 28 29 29 40 39 39 
Suldal 55 69 72 80 78 74 



Time 137 135 136 133 123 127 
Tysvær 50 53 55 58 59 62 
Utsira 5 4 12 10 7 6 
Vindafjord 119 119 104 109 92 96 
Vindafjord SUL         17 19 
Rogaland 0 7 9 3 1 1 
Rogaland SUL         53 29 
Dalane SUL         22 23 
Jæren SUL         33 38 
Haugaland SUL         22 18 
Totalt 1549 1626 1612 1644 1719 1756 

 

6. Media og kommunikasjon 
 

For Senterpartiet i Rogaland er kommunikasjon, innad i organisasjonen så vel som 
utad i forhold til media og opinion, stadig viktigere. Det har ikke minst 
sammenheng med partiets oppslutning, som våren 2021 på landsplan har vært 
over 20 prosent. Også i Rogaland har vi lagt bak oss en periode med en sterk 
posisjon. Opprettholdes denne, vil vi ved høstens valg kunne sikre to 
representanter på Stortinget.  

Høy oppslutning betyr mer interesse for og fokus på partiets politikk. Det ser vi på 
riksplan, regionalt og lokalt.  

For å styrke kommunikasjonen, har Rogaland Senterparti ansatt en 
kommunikasjonsrådgiver i et engasjement over tre år fra tidlig høst 2020. 
Rådgiveren vil i særlig grad bistå fylkespartiet, fylkestingsgruppen og 
Senterungdommen i forhold til kommunikasjon, medierelasjon, aktuelle saker, 
mediehåndtering og aktiv bruk av våre sosiale medier.  

Parallelt med partiets oppslutning, står vi politisk midt i flere viktige saker. 
Eksempler på dette er jordvern, hurtigbåttilbudet i Rogaland, lokalisering av 
kraftkrevende industri, pelsdyrsaken, matvaresikkerhet og forslaget til 
rusreform.    

Senterpartiet tar en aktiv rolle i alle disse sakene, hvor både lokalpolitikere, 
ordførere og varaordførere, fylkesledelse, fylkesvaraordfører og 
stortingskandidater, for å ha nevnt noen, markerer seg i krevende, men viktige 
debatter.  

Ved siden av lokale og regionale medier, er partiets egne kanaler - websider og 
sosiale medier - en stadig viktigere del av kommunikasjonen. I tillegg til 
regelmessige innlegg på Facebook, bruker vi denne kanalen til webinarer med 
aktuelle politiske tema og debatter med våre politikere. Vi kan også slå fast at 
mange av våre lokallag er flinke på dette området. Alt i alt gir det et godt utbytte 
for vårt viktigste mål: Å få gjennomslag for Senterpartiets politikk.  



7. Nominasjonsarbeid Stortingsvalg 2021 
 
Fylkesårsmøtet 2020 valgte følgende representanter til nominasjonskomite; 
Leder, Sofie Margrethe Selvikvåg, Sandnes 
Tor Inge Vormedal, Haugesund 
Merete Hatleskog, Sokndal 
Gerd Helen Bø, Suldal 
Svein Høyland, Hå 
 
I tillegg oppnevnte Senterungdommen (SUL) og Senterkvinnene (SK) sine 
representanter; Johannes Bakke (SUL) og Arnhild Skretting (1.møte) / Signhild 
Stave Samuelsen (SK) overtok fra andre møte. 
 
Komiteen jobbet grundig og hadde totalt 13 møter gjennom året, hvor de fleste 
var digitale. Komiteen innhentet innspill fra lokallaga og der ble gjennomført 
intervju med aktuelle kandidater. 
 
Nominasjonsmøtet ble avholdt 21. nov. Topp fem, leder nominasjonskomiteen, 
fylkesleder og ansatte møtte i Stavanger. Delegatene fulgte møte digitalt via 
Teams, avstemningen var elektronisk via stemmeverktøy Compendia 
Der var 99 delegater (av 106 mulige) som deltok på møtet fra lokallaga.  
 
Vedtatt nominasjonsliste til Stortingsvalget 2021: 

1 Geir Pollestad  Time 1978 
2 Lisa Marie Ness Klungland  Senterungdommen, Stavanger 1994 
3 Tor Inge Eidesen  Haugesund 1964 
4 Dagny Sunnanå Hausken Stavanger   1963 
5 Kjetil Slettebø  Bjerkreim 1987 
6 Anita Husøy Riskedal Hjelmeland 1978 
7 Anders Braut Ueland Hå 1981 
8 Hanne Marte Vatnaland Gjesdal 1989 
9 Asbjørn Birkeland Sauda 1982 
10 Inger Helen Aanestad Sandnes 1972 
11 Henning Røyneberg Senterungdommen, Sola 1994 
12 Wenche Lindtner Karmøy 1965 
13 Henrik Nordtun Gjertsen Senterungdommen, Sandnes 1999 
14 Bente Gro Milwertz Slettebø Bjerkreim 1974 
15 Øyvind Lovra Tveitane Suldal 1985 
16 Regine Heskestad Lund 1978 
17 Sven Ivar Dybdal Tysvær 1970 
18 Sandra Christin B. Skarholm  Senterungdommen, Vindafjord 1994 
19 Roar Lima Grødeland Klepp 1982 
20 May Sissel Nodland Eigersund 1968 

 



8. Fylkestingsgruppa 
 

Fylkestingsgruppa (2019 – 2023) har bestått av 8 personer,  
Arne Bergsvåg (gruppeleder), Hanne Marte Vatnaland, Jarle Bø, Sandra Kristin 
Wannberg Skarholm og Sigmund Slettebø som faste medlemmer. Dagny 
Sunnanå Hausken, Berit Søvik Østerhus og Wenche Lindtner som vara. 
Fylkestingsgruppa har gruppemøte i forkant av hvert fylkestingsmøte, samt i 
forkant av utvalgsmøta.  
Gruppeleder deltar fast i fylkesstyremøta. 
En finner mer informasjon i årsmeldingen til fylkestingsgruppa.  
 

9. Senterkvinnene 
 
Senterkvinnene er nå en egen medlemsorganisasjon, som kvinnelige 
medlemmer kan registrere seg i. Tidligere var en automatisk medlem i 
organisasjonen så lenge en var kvinne og medlem i partiet. 
 
Pr 31.12.20 hadde Senterkvinnene i Rogaland 138 medlemmer: 
 
Styret i arbeidsåret har bestått av; 
Leder;         Arnhild Skretting 
Nestleder;   Marte Westersjø Nesheim 
Studieleder;   Signhild Stave Samuelsen 
Styremedlem;  Sofie Margrethe Selvikvåg 
Styremedlem:  Mary Fuglestad   
1. varamedlem:  Hanne Marte Vatnaland 
2. varamedlem:  Susan Renshaw 
3. varamedlem:  Margunn Nedrebø 

En finner mer informasjon i årsmeldingen til Senterkvinnene. 

  

10. Senterungdommen 
 
Rogaland Senterungdom hadde sitt årlege årsmøte 5.september (fysisk på  
Scandic Maritim, Haugesund) der ein valde fylgjande styre: Lisa Marie Ness 
Klungland (leiar), Henrik Hageland (pol.nest), Johannes Bakke (org.nest), Janne 
Håland (studieleiar) og med styremedlemane: Anora Rusten, Bjørg Johanne 
Jondal, Tollef Øksnevad, Helene Skulerud. Vara: Tor Erik Gjermestad, Lilly 
Charlotte Tvedt og Elin Storesund Bakke. Etter at Lisa Marie Ness Klungland tok 
permisjon frå og med 1.februar 2021 vart Johannes Bakke leiar, Janne Håland 



pol.nest og Bjørg Johanne Jondal studieleiar, resten av styret vart flytta opp eitt 
hakk, inkludert vara. 

Rogaland Senterungdom har per mars 2021 fylgjande lokallag: Vindafjord, 
Ryfylke, Haugalandet, Stavanger, Jæren, Gjesdal og Dalane. 

Arbeidsåret 2020/2021 har vore nokso amputert grunna smittesituasjonen, jamvel 
har ein greidd å halda eit godt trykk med arrangement gjennom denne tidi. Ein 
har til dømes greidd å halda den vekentlege kaffidrøsen ved lag (digitalt og 
fysisk), der ein har både diskutert politikk og hatt ein uformell drøs.  

Elles har Rogaland Senterungdom delteke på to sentrale arrangement som var 
landsmøtet i Senterungdomen (6.–8.november 2020) og handsamingi av 
Senterungdomens stortingsvalprogram (5.–7.februar 2021). Båe var digitale. Under 
landsmøtet tok delegatar frå Rogaland opp fleire viktige tema som: psykisk helse 
og ein meir praktisk skule, i tillegg til at Henrik Hageland vart gjenvald til 
sentralstyret. På handsamingi av stortingsvalprogrammet var ogso Rogaland 
aktive og var ein av deim som sendte inn flest brigdeføresegn (noko som vart 
førebudd gjennom mange møte i forkant), og fekk gjennom viktige saker 
innanføre både industri, landbruk m.m. 

På nyåret har ein grunna det auka smittepresset gjort at ein må ha hatt 
arrangement digitale og har gjennomført vekentlege webinar med eksterne 
innleiarar frå både andre fylkeslag, men ogso frå sentralt. Desse møta har 
fokusert på mellom anna lagbygging, tips til aktivitet i lokallag m.m.  

 Meir informasjon i årsmeldinga til SUL. 

 

11.Stortingsrepresentant  
 

Geir Pollestad er vår representant på Stortinget og er leder av næringskomiteen.  
 
Komiteledervervet gir muligheter til å påvirke politikken og næringskomiteen har 
vært veldig sentrale i arbeidet med tiltakspakker for å hjelpe næringslivet 
gjennom korona-pandemien.  
 
Koronakrisen har preget arbeidet i Stortingsgruppa. Senterpartiet har markert seg 
og er i de fleste saker det ledende opposisjonspartiet.  
 
Selv om det har vært begrensede muligheter til å besøke lokallagene og 
kommunene i 2020 så har kontakten via digitale plattformer fungert bra.  
 
 
 
 



12. Sentralstyremedlem 
 
Arnhild Skretting ble på landsmøtet i 2019 valgt inn som sentralstyremedlem. 
 
I starten på 2020 gikk mye av arbeidet med til planlegging av 100-års jubileet, 
frem til Covid-19 satte en effektiv stopper for feiringene.  

Coronakrisen preget arbeidet i Sentralstyre resten av året, løpende lov- og 
forskriftsendringer, støtteordninger m.m, samt planlegging av stortingsvalgkamp. 

Som medlem av Sentralstyret har Skretting bistått familie- og kulturkomiteen på 
Stortinget.  

Etter at Norge gikk i lock-down ble flere av Sentralstyremøtene gjennomført på 
teams. 

 

 

 

 


