
Handlingsplan 2023 for Telemark Senterparti 

 

1.0 Innledning 

Handlingsplanen for 2023 vil i stor grad omhandle forberedelser og gjennomføring av valgkamp. 
Valgdagen 11. september er «eksamen», der forutsetningene for politisk gjennomslag og politisk 
arbeid i kommunene og på fylket blir lagt. Telemark Senterparti har et historisk godt utgangspunkt 
for valgkamp med 124 kommunestyrerepresentanter, åtte ordførere, ni varaordførere, 
fylkesordfører og ei fylkestingsgruppe på åtte medlemmer. Vi har et stortingsvalgresultat bak oss fra 
2021 på 16,5 prosent i Telemark, og våre fremste folkevalgte i kommunene er populære lokalt, og 
nyter stor tillitt.  

Å sikre samhandling mellom lokallaga, mellom lokallag og fylkesledd, og mellom lokallag, fylkesledd 
og nasjonalt nivå, blir særlig viktig for å kunne dra i samme retning, og hjelpe hverandre inn mot 
valget. Fylkesstyret og fylkeskontoret vil ha et særlig ansvar i dette arbeidet.  

2.0 Organisasjonsarbeid: 

For Telemark Senterparti blir det viktigste i 2023 å bidra til at lokallaga får gjennomført en så god 
valgkamp som mulig. Det sentrale valgkamputvalget vil naturlig nok ha et særskilt ansvar for 
fylkestingsvalgkampen, men også bidra inn mot lokale valgkamputvalg og toppkandidater. 

2.1 Nettverk av toppkandidater 

Når nominasjonsprosessene i lokallaga er gjennomført, vil det bli etablert et nettverk av alle 
toppkandidater i kommunene og fylkesordførerkandidat Terje. Målet med dette nettverket er å 
kunne høste erfaringer av hverandre, diskutere ideer og planer i valgkampen, koordinere utspill og 
rett og slett bli bedre kjent. I tillegg kan det være lurt å også ha regionale samlinger, der 
Senterpartiet i flere kommuner snakker sammen om valgkamp og strategi. Våre 18 toppkandidater 
vil bestå at kandidater som har vunnet valg flere ganger tidligere, og kandidater som stiller som 
toppkandidat for første gang. Vi har et bredt lag med stor kompetanse på ulike ting, og samarbeid på 
tvers vil komme alle til gode. Dette nettverket vil i stor grad ta over for det etablerte ordførerforumet 
fram mot valget. 

2.2 Styreseminar 

Fylkesstyret samles til et halvdags styreseminar for å meisle ut hvordan fylkesstyret best mulig kan 
bistå lokallaga det kommende året. Fylkesstyret er organisasjonens fremste representanter, og har 
en viktig rolle for å sikre framdrift og utvikling av hele fylkeslaget. 

2.3 Markering av valgkampstarten 

Fylkesstyret inviterer toppkandidater i alle kommuner og andre som ønsker å delta til et 
arrangement som markerer starten på valgkampen. En kraftsamling for inspirasjon og motivasjon. 
Tid og sted avgjør fylkesstyret. 

2.4 Fylkesledermøter 

Hovedorg inviterer til møte mellom partiledelse, parlamentarisk ledelse og fylkeslederne en gang i 
måneden. Dette er en god arena for å formidle viktige saker fra Telemark til sentralt hold, og motsatt 
veg. Det blir viktig å sikre flyt av relevant informasjon videre fra disse møtene til Telemark Senterparti 
sin partiorganisasjon. 



2.5: Tirsdagsmøter 

Annenhver tirsdag inviteres listekandidater til digitale møter med statsråder og andre relevante 
politikere. Viktige arenaer for å få høre om hva som rører seg i regjeringa og de ulike 
departementene. Det er også anledning til å stille spørsmål om aktuelle saker. God arena for 
informasjon som også kan bli viktig når vi møter folk i valgkampen. 

2.6 Dyrskun 

Dyrskun var en suksess i 2022, og blir svært viktig i valgkampinnspurten i 2023. Stand-aktivitet fredag 
og lørdag bør prioriteres i kombinasjon med lokal aktivitet, da Dyrskun tiltrekker seg folk fra alle 
kommuner. Kari Anne Nordbø og Anne Nora Oma Dahle har gjort en stor innsats på Dyrskun i flere 
år, og vil i samarbeid med fylkeskontoret gjøre det samme i 2023. 

2.7 Verving 

Valgkamp er en god arena for å verve medlemmer. Vi møter folk oftere på stand og i andre 
sammenhenger i et valgår, og oppmerksomheten rundt lokalpolitikken er større i samfunnet 
generelt. Lokallaga oppfordres til å ha dette med seg i arbeidet med valgkampplanlegginga. 

2.8 Telemark Senterungdom 

Senterungdommen har stor aktivitet og et viktig arbeid blir skolevalg og skolevalgkamp. Telemark 
Senterparti vil i samarbeid med Senterungdommen bidra til at skoledebatter, valgtorg og skolevalg 
gjennomføres på en god måte. Vi har engasjerte unge i flere lag, og flere ungdommer på listene i 
kommunene, så å støtte opp om senterungdommens arbeid er en prioritert oppgave. 

2.9 Telemark Senterkvinner: 

Telemark Senterkvinner har et aktivt styre under ledelse av Liv-Wenche Norborg Fiane som bidrar til 
bredden i partiarbeidet 

Utfylles etter SK sitt årsmøte 11. februar. 

 

3. Politikk 

Senterpartiet er et ledende parti i Telemark. Vi har 8 av 17 ordførere i tillegg til fylkesordføreren og 
en aktiv stortingsrepresentant, og sitter i posisjon i 13 av 17 kommuner i Telemark. Denne posisjonen 
skal vi bruke til å fortsette å påvirke samfunnsutviklingen både lokalt og nasjonalt. I 2023 vedtar 
lokallag og fylkeslag nye partiprogram. Det er et felles ansvar for folkevalgte og tillitsvalgte på alle 
nivåer å følge opp dette arbeidet. Utover i 2023 og i åra framover. 

3.1 Støtte lokallaga og lokale saker 

Det blir viktig for fylkeslaget og sentrale politikere å bidra til at lokallaga får oppmerksomhet rundt 
sine lokale saker inn mot valget. Det er viktig å minne folk og velgere om at 2023 er et lokalvalg, der 
de lokale sakene avgjør. De ulike kommunestyrene vedtar hverken strømpris eller rentenivå, men 
avgjør viktige lokale saker. Her må fylkesleddet bidra og spille lokallaga gode. 

3.3 Sentrale politikere 

Besøk av sentrale politikere enten i regjering eller fra Stortinget er viktig for å få fokus på viktige 
saker for Telemark Senterparti nasjonalt, og kan være viktig for å få lokal oppmerksomhet for saker 



som er viktige for Senterpartiet. Både stortingsgruppa og regjeringsapparatet oppfordres til å være 
aktive, og prøve å komme på besøk når det inviteres. Ofte er besøk av sentrale politikere resultat av 
lokale initiativ, og fylkesleddet skal bistå lokallaga i å invitere relevante folk, og legge til rette for 
besøk. 

3.4 Valgkamputvalg 

Valgkamputvalget til Telemark Senterparti vil være driveren i fylkestingsvalgkampen, men samtidig 
ha en viktig rolle ut mot lokallaga. Sammen med nettverket for toppkandidater vil mye av den 
strategiske planlegginga og utøvelsen høre til her. Valgkamputvalget består av Tor Erik Baksås, Terje 
Riis-Johansen, Anne Nora Oma Dahle og Knut Jarle Sørdalen. 

  

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. 

• 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. 

 

 

 



Kalenderoversikt 2023, Telemark Senterparti 

 

Dato Arrangement Sted 
   
Januar   
31 Fylkesstyremøte Teams 
   
Februar   
   
   
Mars   
3-4 Fylkesårsmøte Vrådal 
8 Fylkesting  
13 Landsstyremøte Digitalt 
14 Ordførerkonferanse Oslo 
17-19 Landsmøte Trondheim 
   
27 Fylkesstyremøte - 
   
April   
18 Fylkesting  
24 Styreseminar  
   
Juni   
5 Fylkesstyremøte/sommeravslutning  
13 Fylkesting  
Juli   
   
August   
18 Valgkampstart ? 
   
September   
9-10 Dyrskun Seljord 
11 Kommune- og fylkestingsvalg  
26 Fylkesting Bø 
   
Oktober   
2 Fylkesstyremøte  
23-24 Landsstyremøte Oslo 
   
November   
6-7 Ordførerkonferanse ? 
20 Fylkesstyremøte  
   
Desember   
   

 



Framtidige landsmøter i Sp: 
2025   27.-30 mars 
2027   11.-14. mars 


