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1.0 Innledning
Dette er arbeidsplan for 2022, men den peker også inn mot valgåret 2023. I 2023 er det kommune og
fylkestingsvalg og mellomvalgåret 2022 må brukes til å sette organisasjonen i god stand til valgåret
2023. En rekke prosesser bør og må være ferdige i løpet av 2022. Senterpartiet sitter i posisjon i
mange kommuner og i fylkeskommunen, og etter valget sitter også Senterpartiet i regjering.
Telemark Sp gjorde et godt stortingsvalg, som vil være et godt utgangspunkt for arbeidet i
mellomvalgåret 2022. Senterpartiet skal derfor også i 2022 være med å styre mange kommuner og
fylkeskommunen, med mål om å få gjennom mest mulig Sp politikk. I tillegg skal Telemark Sp bidra til
å få gjennom masse god Sp politikk i storting og regjering gjennom vår stortingsrepresentant og god
kontakt med våre regjeringsmedlemmer. «Den grønne tråden» som henspeiler på viktigheten av
sammenhengen fra lokalledet via fylkesleddet og til nasjonalt nivå blir derfor enda viktigere å få til
gjennom 2022 og videre framover. Dette er Senterpartiets styrke med kort veg fra lokallag til storting
og regjering.
2.Organisasjonsarbeid
Det viktigste arbeidet fra fylkeslagets side i 2022 blir å legge til rette for at lokallaga får gjennomført
sine forberedelser og prosesser fram mot kommunevalget 2023. Fylkeslaget legger opp til å bruke
mye krefter på oppfølging, skolering, veiledning og tilrettelegging for lokallaga fram mot
kommunevalget 2023.
2.1 Målsettinger
Alle lokallag i Telemark Senterparti skal ha medlemsvekst og aktivitetsøkning i 2022. Det er særlig
viktig å rekruttere folk til partiet gjennom nominasjonsarbeidet som skal starte opp i 2022. Alle
lokallaga skal komme godt i gang med nominasjonsprosessen for kommunevalglista 2023 og helst
gjennomføre nominasjonsmøte innen utgangen av 2022. Den viktigste aktiviteten i lokallagene i 2022
vil være å forberede seg til kommunevalget i 2023.

2.2 Verving/rekruttering
Verving av nye medlemmer er en viktig oppgave kontinuerlig i et politisk parti. 2022 vil være et viktig
år for rekruttering av nye medlemmer. Lokallaga skal arbeide med valglister til kommunevalget og i
det arbeidet er det lurt å tenke rekruttering i å få med gode folk som kanskje ikke er medlemmer
enda. Parallelt med dette må det jobbes for å sørge for at eksisterende medlemmer betaler
kontingenten, og oppfølging av disse som ikke betaler må gjøres av de ulike lokallagene i lag med
sekretariatet.
2.3 Våre lokallag i reiselagsstafett
Lokallagene er grunnmuren i Senterpartiet, og helt sentrale i gjennomføring av valgkamper. Det er
derfor viktig å ha godt fungerende lokallag med flere ressurspersoner i alle kommunene i Telemark.
Fylkesstyret vil gjennomføre minimum to av sine styremøter i året, ute i lokallagene. Gjennom de
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distriktsvise arbeidslagene har vi mulighet til å samle lokallagene til regionale samlinger for
erfaringsutveksling, lagbygging og inspirasjon til videre arbeid.
Inndelingen er som følger:
Vest-Telemark: Seljord, Kviteseid, Tokke, Vinje, Fyresdal, Nissedal
Midt-Telemark: Midt-Telemark, Nome
Øst-Telemark: Notodden, Hjartdal, Tinn
Grenland: Siljan, Skien, Porsgrunn, Bamble
Vestmar: Drangedal, Kragerø

Fylkespartiet har som mål å gjennomføre en reiselagsstafett i våre 17 lokallag tilsvarende
som vi har gjort med suksess to ganger tidligere. Tidspunkt: September og oktober
2022/alternativt juni 2022.
Aktuelle deltakere på reiselagsstafetten (med to stk i hvert lag)

Åslaug Sem-Jacobsen, stortingsrepr
Even Skårberg Aarnes,fylkessekretær
Sveinung Leikvoll, organisasjonsrådgiver
Siri Blichfeldt Dyrland, ordfører Midt-Telemark
Tor Erik Baksås, valgkampgeneral
Jan Thorsen, fylkespolitiker
Olav Urbø, tidl fylkesleder og 1. vara til Stortinget
Karsten Tønnevold Fiane, leder hovedutvalg og medlem kommunestyre Bamble
Terje Riis-Johansen, fylkesordfører
Jon Rikard Kleven, ordfører og fylkesleder
Jarand Felland, ordfører
Heidi Herum, 2. nestleder Telemark Sp, kandidat stortingsliste
Stian Hauge, leder Kviteseid Sp og kommunestyrerepr. Kviteseid
Beate Marie Dahl Eide, ordfører Seljord, leder Senterkvinnene, kandidat stortingsliste
Nuno Marques, varaordfører Notodden
Knut Jarle Sørdalen, fylkespolitiker og gruppeleder Kragerø
Øystein Slettebø, kommunestyrerepresentant Midt-Telemark og leder hovedutvalg
Tor Peder Lohne, ordfører Drangedal
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Anders Bergsland, leder og ordførerkandidat Fyresdal Sp
Stina Anlaug Sætre, leder Drangedal Sp og varaordfører
Birgit Johanne Kovajord Olsnes, fylkespolitiker, medlem kulturutvalg fylket
Det legges opp til ei samling av disse i forkant av reiselagsstafetten.

2.4 Senterungdommen (Vestfold og Telemark Senterungdom)
Som kjent er Vestfold og Telemark Senterungdom slått sammen til et fylkeslag. Fylkesleder er Ada
Romsdalen, Skien.
Styret er:

Styret vald på årsmøtet:
Leiar: Ada Josefine Romsdalen
Politisk nestleiar: Tor Olav Huso
Organisatorisk nestleiar: Jon Olav Svartdal
Studieleiar: Robert Lien
Styremedlem: Christina Sophie Myklebust
Styremedlem: Anne Marion Svalestog
Styremedlem: Tobias Rosendal Bech
Styremedlem: Halvard Brundtland
1.vara: Hedda Caroline Wigeland Håkegård
2.vara: Anna Henriette Straume
3.vara: Hannah Ingrid Kreander

Senterungdommen har ca 90 medlemmer i Telemark med lokallag i Tokke/Vinje/Fyresdal, Drangedal,
Kragerø, Grenland og spredte enkeltmedlemmer i ulike kommuner.
Senterungdommen møter fast i fylkesstyret. I tillegg skal Senterungdommen inkluderes i all aktivitet
fylkeslaget holder på med. Det er også viktig at lokallaga i Senterpartiet involverer lokallaga i
Senterungdommen i sitt arbeid, og det skal tilstrebes enda mer at lokallaga i Senterungdommen får
på plass en fast representant i styret til lokallaga til Senterpartiet. Lokallaga til Senterpartiet skal bistå
i oppretting av nye lokallag i Senterungdommen, samt i verving av nye medlemmer.
Senterungdommen og Senterpartiet er et sterkt lag sammen, og dette må vi ha som mål å
videreutvikle i 2022.
2.5 Telemark Senterkvinner
Vi har et aktivt styre i Telemark Senterkvinner som bidrar til bredden i partiarbeidet. Fylkesleder er
Liv-Wenche Norborg Fiane.
Øvrige i styret: Toril Knutson, Alexandra Brown Østensen, Torunn Brukåsa Kleiva, Trine Larsen
Østenå,
Aktuelle tiltak i 2022:

•
•

Kursrekke i regi av Telemark Senterkvinner: Kvinner kan og vil, 4 kvelder
Styret vil jobbe målretta med tanke på rekruttering og motivering av kvinner til
kommunevalglister i kommunene.
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3. Politikk
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 å sette den politiske dagsorden med aktive ordførere, kommunestyrerepresentanter og ei
aktiv fylkestingsgruppe. Med stortingsrepresentant er det også naturlig at Telemark Senterparti skal
bidra til å utvikle nasjonal politikk til beste for hele Norge, med ekstra fokus på det beste for
Telemark.. Dette arbeidet har både fylkesstyret, fylkestingsgruppa, lokallagene og
kommunestyregruppene et ansvar sammen om å følge opp. Fylkestingsprogrammet som er vedtatt
for Vestfold og Telemark, stortingsvalgprogrammet og Hurdalsplattformen er sentralt og førende for
det politiske arbeidet som skal gjennomføres i 2022 og 2023.
3.1 Politiske arbeidsgrupper
Fylkesstyret bes vurdere å oppnevne politiske arbeidsgrupper på noen politiske temaer som
fylkesstyret finner hensiktsmessig. Disse arbeidsgruppene kan gjerne være en kombinasjon av Spmedlemmer og fagpersoner som ikke nødvendigvis trenger å være medlemmer. Fylkesstyret
utarbeider mandat for hver enket arbeidsgruppe.
3.2 Ordførerforum
Ordførerforum for Telemark Senterparti vil være en viktig arena for våre ordførere, varaordførere og
gruppeledere i de kommunene vi ikke har disse posisjonene. Stortingsrepresentanten og
fylkesordføreren er også viktige personer som inviteres med inn i forumet. Målsettingen er å blåse liv
i dette forumet i 2022. Det legges opp til minst to samlinger i ordførerforum i løpet av arbeidsåret, og
utover dette har ordførerforum ha kontinuerlig dialog på konkretes politiske saker på tvers av
kommuner, og i dialog med fylkeslaget. Leder av ordførerforum bør vurderes å delta som observatør
i fylkeslagets fylkesstyre. Siri Blichfeldt Dyrland, ordfører i Midt-Telemark er medlem av det nasjonale
ordførerforum. Senterpartiets hovedorganisasjon inviterer også til to nasjonale ordførerkonferanser i
2022. Disse legges i tilknytning til nasjonale KS samlinger.
Aktivitet i ordførerforum, skal gjennom året også resultere i oppslag i media. Ordførerforumet bør få
til en intern kommunikasjon i en facebook gruppe som opprettes, og tett og jevnlig dialog opp mot
vår stortingsrepresentant og fylkesordfører prioriteres.
3.3 Sentrale politikere
Telemark Senterparti må også aktivt trekke på Senterpartiets ledelse, stortingsgruppe og
regjeringsmedlemmer. Fylkeslaget har som mål at man i samarbeid med aktuelle kommuner får
besøk av flere av våre medlemmer av stortingsgruppa, regjeringsmedlemmer, statssekretærer og
rådgivere i arbeidsåret.
3.4 Den grønne tråden
Telemark Sp skal ha en god og systematisk samhandling, koordinering, informasjonsflyt og
meningsutveksling for aktiviteten på alle nivåer; lokalt, regionalt og nasjonalt. En svært sentral
premiss her er kontinuerlig kommunikasjon mellom fylkeslaget/fylkestingsgruppa og våre folk i
storting og regjering om saker som er viktige for Telemark generelt og Senterpartiet spesielt. Det er
også viktig å knytte ordførerforum, kommunestyregruppene og lokallaga til dette nettverket. Det er
en fordel om henvendelser som kommer om aktuelle saker og/eller ønsker om møter/besøk i så stor
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grad som mulig kanaliseres gjennom fylkeskontoret. Ofte kan flere være ute i samme ærend og ha
lignende eller sammenfallende ønsker – da er det lurt å koordinere dette. Vi må ha en gjensidig tillit
til hverandre – på alle nivåer – at vi gjør vårt beste selv om man ikke alltid får til alt slik man har
tenkt, eller klarer å oppfylle «programmet». Intern kommunikasjon og informasjon er alltid viktig, og
særlig viktig når man har utfordrende situasjoner eller saker som foregår. En «grønn tråd» med
etablert struktur og avklarte kommunikasjonsløsninger vil være en fordel for å kunne nå raskt ut til
alle ledd og nivåer i organisasjonen.
4. Skoleringer og studiearbeid
Det er også et mål for arbeidsåret at studieaktiviteten økes betraktelig, og at antall timer registrerte
timer for dette økes. Utover dette vil fylkeslaget og sekretariatet stille på møter, bidra med
ytterligere skolering på ulike tema om lokallagene har behov for dette. Det tilbys kurs / aktivitet
tilpasset lokallaga og fylkeslaget sine behov i arbeidsåret. Oppstart på dette arbeidet skjer på
fylkesårsmøtet med generalsekretær Kristin Madsen som innleder.
4.1 Skolering og samlinger
Senterpartiets hovedorganisasjon inviterer til to samlinger i 2022. 20-22. mai inviteres
lokallagslederne til landskonferanse for lokallagsledere på Lillehammer. Fylkespartiet bør vurdere å
prioritere denne samlinga gjennom en beskjeden «sponsing av deltakere. I september inviteres det til
fylkespolitisk konferanse. Der er målgruppen gruppeledere, fylkesordførere, fylkesvaraordførere og
fylkesråder. Fylkeslaget legger også opp til en felles høstkonferanse med Vestfold Senterparti 28. og
29. oktober.
5. Kommune- og fylkestingsvalget 2023
Forberedelsene til kommune og fylkestingsvalget starter tidlig i arbeidsåret. Fylkesstyret skal vedta
valgkampplanen for 2023 senest i desember 2022. Valgkampplanen skal legge de overordnede
føringene for valgkampen 2023.
5.1 Nominasjon til fylkestingslista
Nominasjonskomité til fylkestingslista oppnevnes av fylkesstyret i møte 2.mai.Komiteen vil da starte
sitt arbeid med forslag til ny fylkestingsliste. Komiteen vil be om innspill til kandidater i to runder fra
lokallaga. I første runde vil de ha innspill på aktuelle navn til fylkestingslista, i andre runde vil
lokallaga bli bedt om å sette opp forslag til fylkestingsliste. Nominasjonskomiteen vil presentere sitt
forslag til fylkestingsliste i god tid før nominasjonsmøtet som avholdes i november 2022.
5.2 Arbeid med program for neste fylkestingsperiode
Fylkesstyret setter ned en programkomite man 2.mai 2022. Komiteen starter umiddelbart opp
arbeidet med å lage forslag til fylkestingsprogram for neste fylkestingsperiode. Komiteen får også et
særskilt ansvar for å gå igjennom eksisterende program, og synliggjøre hva Senterpartiet har fått
gjennomslag for i nåværende periode. Programkomiteen får frist til i begynnelsen av februar på å
sende ut endelig program til lokallaga og fylkesårsmøtets delegater. Programmet blir behandlet og
vedtatt på fylkesårsmøtet i mars 2023.
5.3 Sterke lokallag
En viktig oppgave for fylkeslaget støtte lokallagene slik at de står godt rustet til lokalvalgkampen i
2023. Det er en målsetning at Senterpartiet skal stille lister i alle kommuner i Telemark og
fylkeskontoret vil gjennom fylkessekretær og organisasjonsrådgiver bistå det enkelte lokallag med å
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gjennomføre gode prosesser både på nominasjon, programarbeid og andre forberedelser til
kommunevalget 2023. En reiselagsstafett i alle 17 kommuneparti er et viktig ledd i dette arbeidet.

6. Oppfølging sak med nye Telemark fylkeskommune.
Etter et vedtak om deling av Vestfold og Telemark Fylkeskommune, starter Telemark
Senterparti et partiinternt arbeid med å utvikle prinsipper og retningslinjer for nye Telemark
Fylkeskommune, og setter ned ei arbeidsgruppe for dette.
Målet med arbeidet er å bidra til at en eventuell ny Telemark fylkeskommune blir en
organisasjon som oppleves relevant av kommunene og befolkningen. Debatten om delinga
av Vestfold og Telemark fylkeskommune viser at engasjementet for å få Telemark tilbake
som eget fylke er stort. Dette engasjementet bør bygges videre på og tas på alvor. Samtidig
viser debatten at fylkeskommunen er viktig som leverandør av tjenester til innbyggerne og
som samarbeidspartner for kommunene. Å utvikle fylkeskommunens rolle som
tjenesteleverandør og samfunnsutvikler blir en svært viktig del av å etablere nye Telemark
Fylkeskommune fra 1. januar 2024.

Kopi av handlingsplan fra Senterpartiet sentralt presentert på landsstyremøtet i partiet:
Fylkeslagene
Fylkeslagene vil være det organisasjonsleddet som står nærmest lokallagene, og arbeidet
lokalt vil derfor være deres viktigste ansvarsområde. Mange av tiltakene er derfor beskrevet
under avsnittet om lokallagene.
• Fylkesstyret oppfordres til å bruke sine samlinger til å involvere seg mer i kommunene i
fylket ved å legge sine møter til ulike kommuner og bruke dagen på å bli kjent med lokale
tillitsvalgte, og få et innblikk i lokale problemstillinger og næringsliv.
• Alle fylker der vi har mer enn én ordfører skal ha et ordførerforum. Forumet skal ha en
viktig rolle for å bringe lokale utfordringer inn til partiet sentralt (gjerne gjennom det
nasjonale ordførerforumet). I tillegg skal ordførerforumet være et organ der erfaringer kan
utveksles og vanskelige saker drøftes. Fylkeskontoret er sekretærfunksjon for forumet og
bistår til at det får den funksjonen som det er tiltenkt. Forumet bør ha faste møter med
fylkestingsgruppa.
• «Senterpartiet lytter» kampanjen bør gjennomføres med jevne mellomrom, både digitalt
og gjennom fysiske møter med ulike deler av organisasjons-Norge, lokalt næringsliv og
lokallag.
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• Fylkesstyret og fylkestingsgruppa bør samles for å bygge tillit og felles forståelse.
Gruppeleder på fylkestinget og fylkesleder bør ha felles ansvar for årlige samlinger der dette
er tema. I tillegg bør ledelsen i fylkestingsgruppa og arbeidsutvalget i fylkespartiet ha en
åpen og direkte dialog rundt krevende saker og involvere aktuelle lokallag.
• Obligatoriske årlige samlinger for alle folkevalgte på fylkeskommunalt nivå der
representanter fra hovedorganisasjonen og stortings- og regjeringsrepresentanter deltar.
Målet er at slike samlinger har en forebyggende effekt og det bygger relasjoner på tvers av
fylkene.
• Fylkeslagene gjennomfører en folkevalgt samling for alle folkevalgte i løpet av første halvår
2022. Målet = hvordan gjør vi hverandre gode. Viktige saker vil være erfaringsutveksling,
hvordan opptre i vanskelige saker, god gruppedynamikk i kommunestyregruppa,
samarbeidet mellom folkevalgte og tillitsvalgte, samarbeidet mellom kommunene,
fylkestingskommunen og nasjonalt nivå.
• Fylkeslederne må være et tyngre kontaktpunkt enn i dag. Partiet sentralt må ha mer
løpende kontakt med fylkeslederne og vedkommende blir en sentral hovedperson for
partiets samlede arbeid i fylkene. Fylkesleder skal varsles når både krevende og gode saker i
vedkommende fylke dukker opp/skal vedtas.
• Bruke en større del av midlene partiet får som følge av høyere oppslutning ved
stortingsvalg, til å styrke fylkeskontorene slik at de er bedre rustet til arbeidet mot
lokallagene.
Partiet må sette ned et utvalg med medlemmer fra fylker vi vet fungerer godt og som gjerne
har litt ulik oppbygging på fylkeskontorene sine. Hva fungerer, og hva fungerer ikke? Hvor
bør man sette inn økonomiske og administrative ressurser? Hvordan imøtekomme de tiltak
vi stiller til fylkeskontorene i fremtiden, jfr. nye oppgaver mot lokallaga som er beskrevet i
dette dokumentet? I tillegg bør gruppa vurdere om det er nasjonale oppgaver som like

Aktuelle tiltak i arbeidsåret for Telemark Senterparti:
•
•
•
•
•
•
•

Fylkesårsmøte utsett til fredag 1. og lørdag 2. april Straand Hotell, Vrådal
Regelmessige teamsmøter kl 11.00 med stortingsrepresentant, fylkesleder, politisk
rådgiver og fylkessekretær. Tema: Kommende vekes program.
En gang i måneden teamsmøte med ordførerforum og fylkeskontoret om aktuelle
saker.
Kommunalpolitisk forum med kommunal- og distriktsminister Bjørn Arild Gram på Bø
Hotell med våre 124 kommunestyrerepresentanter.
Lokallagets time med lokallagsledere på teams med ledelse i fylkeslag (AU og
stortingsrepresentant)- 4 ganger i året
Fylkesstyrets møter: man 10.januar – man 7. mars- man 2.mai – man 15. august -man
3. oktober – man 21. november
Kursrekke i regi av Telemark Senterkvinner: Kvinner kan og vil, 4 kvelder
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•
•
•

Møteserie «Senterpartiet lytter»: Møte med Vestfold og Telemark Bondelag og
Telemark Bonde og småbrukarlag og flere organisasjoner
Opplegg med sentrale besøk fra regjeringsapparat og stortingsgruppe. Fylkeskontor
mellomledd for opplegg
Oppstart nominasjon fylkestingsvalg og kommunevalg. Utarbeide tidsplan for begge
valga og våre rådgivere for lokallaga i prosessen. Gjennomføre todelt nominasjon
lokalt med valg av ordførerkandidat og så endelig nominasjonsmøte.

Kalenderoversikt 2022
Telemark Senterparti
DATO

ARRANGEMENT

STED

JANUAR
10
13

Fylkesstyre Telemark Sp kl 18.00
Samarbeidsstyre Vestfold og Telemark kl 18.00

Bø Hotell
Bø Hotell

31.
FEBRUAR
1.
15.

Ordførerkonferanse Sp
Fylkesstyre Telemark Sp kl 20.00
Ekstraordinært fylkesting

MARS
15.

Fylkesting

14.og 15.

Samling for fylkesledere og fylkessekretærer

7.
28.og 29.

Fylkesstyremøte Telemark Sp
Landsstyremøte Sp

APRIL
26.
1. og 2.

Fylkesting
Fylkesårsmøte Telemark Sp
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Teams

Straand

MAI
2.
20.-22.

Fylkesstyremøte Telemark Sp
Landskonferanse for lokallagsledere

JUNI
14.

Fylkesting

JULI
AUGUST
15.
22.og 23.
SEPTEMBER
20.
9.-11
OKTOBER
3.
24. og 25.
28.og 29.
NOVEMBER
01.
21.
DESEMBER

Fylkesstyremøte Telemark Sp
Ordførerkonferanse
Fylkesting
Dyrskun i Seljord, stands
Fylkesstyremøte Telemark Sp
Landsstyremøte Sp
Felles høstkonferanse Vestfold og Telemark Sp
Fylkesting
Fylkesstyremøte Telemark Sp

Kommende landsmøter i Senterpartiet:
2023: 16.-19.mars
2025: 27.-30.mars
2027: 11.-14.mars
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