
Handlingsplan 2020: Telemark Senterparti – nær folk! 

 

 

1. Innledning 
Arbeidsplanen skal være et redskap for fylkeslaga og lokallaga når det gjelder politisk 

aktivitet og organisasjonsarbeid i året som kommer.   

I 2020 er det mellomvalgår, og etter et fantastisk valg i 2019 med resultat: 124 

kommunestyremedlemmer, 9 ordførere, 8 varaordførere og i posisjon i 14 av 17 

kommuner og i tillegg i posisjon med fylkesordfører i Vestfold og Telemark. Å følge 

opp dette resultatet i 2020 vil prege arbeidet dette året.  

Senterpartiet har som mål å vise hvilken retning vi vil at Vestfold og Telemark skal 

utvikle seg i – og hvor Vestfold og Telemark skal være i 2030. Da må Senterpartiet 

alene eller i samarbeid med andre, gjennomføre vår politikk i og for Vestfold og 

Telemark. Senterpartiet sentralt har vedtatt at nær folk er vårt slagord og dette vil 

være retningsgivende for vår politikk i Telemark og i den nye fylkeskommunen fra 

2020. 

 

2. Organisasjonsarbeid 
2.1 Målsettinger 

Alle lokallag i Telemark Senterparti skal ha medlems- og aktivitetsøkning i 2020. Som 

et resultat av dette er det også et mål at man øker registrerte studietimer i forhold til 

tidligere år. Dette gjelder konkret registrering av aktivitet i organisasjonen som er 

tilskuddsberettiget så som gruppemøter/kommunerådsmøter foran 

kommunestyremøter og andre aktiviteter i lokallaga som også er tilskuddsberettiget. 

 

2.2 Verving/rekruttering 

Verving av nye medlemmer er en viktig oppgave kontinuerlig i et politisk parti.  

Telemark Senterparti har hatt medlemsøkning seks år på rad og har som målsetting 

at også 2020 skal resultere i ytterligere medlemsøkning i våre lokallag totalt sett. 

Jobben med å følge opp medlemmer som ikke har betalt sin kontingent gjøres av 

lokallaga, i samarbeid med sekretariatet. Det er også viktig at lokallaga har en plan og 

bevissthet for hvordan nye medlemmer blir tatt imot og integrert i det lokale 

partiarbeidet.  

2.3 Lokallaga 

Lokallaga er grunnmuren i Senterpartiet, og er helt sentrale i gjennomføring av 

valgkamper. Det er derfor viktig å ha godt fungerende lokallag med flere 

ressurspersoner i alle kommunene i Telemark. 



Med mange nye folkevalgte og dermed personer som har god grunn til å møte i 

lokallaga sine er målet å få stort lokalpolitisk engasjement også i 2020. Med 124 

folkevalgte i kommunene er det stort håp om aktive kommunepartier hvor mange 

har en grunn til å møte opp i medlemsmøter og ulike arrangement i lokallaga. 

Fylkesstyret vil også vurdere å gjennomføre noen av sine styremøter i samarbeid med 

lokallaga i utplukka regioner i 2020. 

 

2.4 Senterungdommen 

Senterungdommen vil i løpet av året legge vekt på både organisatoriske og politiske 

oppgaver. Senterungdommen har som mål å få til lokale grupper i flere kommuner. 

Siste lag etablert er i Drangedal og med et medlemstall på 95 ved årsskiftet så er det 

store muligheter for å få etablert aktivitet i flere kommuner. Det satses på et 

samarbeid mellom fylkesstyre i Senterungdommen og fylkeslaget og aktuelle lokallag. 

Men første oppgave er å få på plass et fungerende og arbeidende fylkesstyre før en 

har fokus på lokalt arbeid. Det er en forutsetning for å få utviklet organisasjonen 

videre. 

 

3. Politikk 

I fylkes- og lokalpolitikken skal Senterpartiet være med på å sette den politiske 

dagsorden i Telemarkspolitikken gjennom at vi etter valget har 9 ordførere, 8 

varaordførere og fylkesordfører. Vi har også 124 kommunestyremedlemmer, og 

mange folk i ulike råd og utvalg rundt i kommunene.Telemark Senterparti skal være 

en tydelig politisk aktør som engasjerer mennesker og påvirker samfunnsutviklingen 

både lokalt, på fylke og nasjonalt. I fylkes- og lokalpolitikken skal Senterpartiet være 

med på å sette den politiske dagsorden i Telemarkspolitikken. Telemark Senterparti 

skal ha evne til å løfte lokale problemstillinger, til å ha relevans for Senterpartiet 

sentralt. Dette arbeidet har både fylkesstyret, fylkestingsgruppa, lokallagene og 

kommunestyregruppene et ansvar sammen om å følge opp. 

 

4. Politisk aktivitet, skoleringer og studiearbeid 

Fylkeslaget har i etterkant av valget gjennomført en skolering for nye folkevalgte i 

kommunebudsjettarbeid med Tor Erik Baksås som innleder. Her møtte over 40 

stykker fra både Vestfold og Telemark. Telemark Senterkvinner i samarbeid med 

fylkesstudieleder Kari-Anne Nordbø planlegger også kurskvelder i løpet av vinteren.  

Det er planlagt tre ulike bolker, med barn og unge/barnevern, plan og bygg, teknisk, 

næringsutvikling osv, og om helse, omsorg, psykisk helse osv. Kursene blir 

hovedsakelig i Bø. 

Planen er som følger: 



Vi vil holde tre kursbolker for nye kvinnelige folkevalgte og andre kvinner som måtte ønske å 

komme.  Vestfold har eget opplegg. 

Bolk én har tema: Hvordan driver en et lokallag?  Det blir på årsmøtet på Ulefoss lørdag 8. 

februar 2020 kl. 14-17.  Mat før kurset.  Torunn og Kari Anne Nordbø samarbeider om temaet. 

Bolk to blir en kurskveld med tema: Barn og unge, behovet for tidlig innsats, på Felleskjøpet i 

Bø 3. mars kl. 18-21.  Mat i løpet av kurskvelden.  Torunn og Anne Grethe samarbeider om 

temaet.  Rønnaug ordner lokalet. 

Bolk tre blir en kurskveld med tema: Plan og bygg, teknisk, næringsutvikling, på Felleskjøpet i 

Bø 31. mars kl. 18-21.  Mat i løpet av kurskvelden.  Rønnaug ordner lokalet. 

Telemark Senterparti vil etter at Even Skårberg Aarnes har starta som politisk 

rådgjevar 1.mars prioritere opp eit litt meir systematisk samarbeid med 

ordførarforum for ordførarar,varaordførarar, fylkesordførar, stortingsrepresentant og 

fylkesleiar. Det har vi alt å tene på. Senterpartiet kan vere meir strategiske med tanke 

på val av saker, bruk av media, hjelpe kvarandre med små og store spørsmål og bygge 

laget. Det å vere ordførar kan vere ein einsom jobb, og det er ofte få andre å rådføre 

seg med. 

I tillegg vil det også blir skoleringstilbod for våre gruppeleiarar, og lokallagas 

ansvarlege for nettsider, MinSide med oppfølging medlemsregister osv. Dette skjer i 

samarbeid med Senterpartiets Studieforbund. 

 

 

5. Senterpartiet 100 år – markeringer i jubileumsåret. 

 
Senterpartiet er 100 år i 2020. Dette skal markeres over hele landet. 

Hovedmarkeringa blir på Lillehammer 27. juni. I tillegg legges det opp til en «stafett» 

gjennom hele landet i løpet av året, der blant annet partilederen skal besøke alle 

fylkene en dag. For Telemark sin del vil besøket fra partilederen bli torsdag 5.mars 

med jubileumsmarkering på Bø vgs på kvelden og med en jubileumsstafett gjennom 

fylket tidligere på dagen. Det er planlagt stopp i Notodden, Seljord, Midt-Telemark. 
 

6. Styrking av sekretariatet 
Telemark Senterparti i samarbeid med Vestfold skal 1. mars ansette en ny politisk 

rådgiver, Even Skårberg Aarnes. Han skal jobbe 60% for fylkestingsgruppa, 20% for 

Vestfold Senterparti og 20% for Telemark Senterparti. Kontorsted er fylkeskontoret i 

Bø. Den nye rådgiveren skal også være aktive i oppfølging av våre 9 ordførere og 

være sekretær for ordførerforum i Telemark Senterparti som skal bestå av våre 

ordførere, varaordførere, fylkesordfører, stortingsrepresentant og fylkesleder. 

 

7. Kalenderoversikt 2020 

DATO ARRANGEMENT STED 



   

JANUAR   

   

   

   

FEBRUAR   

12. KS Landsting Oslo 

   

   

   

MARS   
3. Fylkesting Vestfold og Telemark Thon Hotel Høyer, 

Skien 

5. Senterpartiets Jubileumsstafett Telemark Bø 

20.-22. Landsmøte Senterkvinnene Radisson Blu 
Gardermoen 

21.-22 Fylkesstudieledersamling Radisson Blu 
Gardermoen 

26. Fylkesleder -og fylkessekretærsamling Oslo 

27. Landsstyremøte Radisson Blu SAS, 
Oslo 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

MAI   

   

   

JUNI   

27. Senterpartiets Jubileumsmarkering 100 år Lillehammer 

   

   

   

   

JULI   

   

AUGUST   

   

SEPTEMBER   

   

   

   

OKTOBER   

   



NOVEMBER   

 Årsmøter i lokallaga  

06.-08 Landsmøte i Senterungdommen Oslo-området 

DESEMBER Budsjettmøte Vestfold og Telemark fylkeskommune Straand, Vrådal 

 

Kommende landsmøter i Senterpartiet: 

2021: 18.-21.mars på Scandic Maritim i Haugesund 

2023: 16.-19.mars 

2025: 27.-30.mars 

2027: 11.-14.mars 

 

 

 


