ARBEIDSPLAN 2019
Trøndelag Senterparti
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1 Innledning
Arbeidsplanen skal være et redskap for fylkeslaga og lokallaga når det gjelder politisk
aktivitet og organisasjonsarbeid i året som kommer. Utover denne, vil rammeplan for
valgkampen 2019, vedtatt i fylkesstyret 17.12.18 være et viktig verktøy for
gjennomføring av arbeidsåret. I 2019 er det kommune og fylkestingsvalg og det vil prege
arbeidet dette året. Målet for arbeidsåret er økt oppslutning i ved valget, og økt
innflytelse som er resultat av dette.
Senterpartiet har som mål å vise hvilken retning vi vil at Trøndelag skal utvikle seg – hvor
Trøndelag skal være i 2030. Da må Senterpartiet alene eller i et samarbeid med andre,
gjennomføre vår politikk i og for Trøndelag.
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Organisasjonsarbeid
2.1 Målsettinger
Alle lokallag i Trøndelag Senterparti skal ha medlem og aktivitetsøkning i 2019. Som et
resultat av dette er det også et mål at man øker antall registrerte studietimer
sammenlignet med tidligere år.
2.2 Verving/rekruttering
Verving av nye medlemmer er en viktig oppgave kontinuerlig i et politisk parti. Særlig i
år med valg, der man er avhengig av mange engasjerte frivillige er dette en prioritert
oppgave. Jobben med å følge opp medlemmer som ikke har betalt sin kontingent
gjøres av lokallagene, i samarbeid med sekretariatet.
2.3 Lokallagene / distriktsvise arbeidslag
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 Trøndelag.
Fylkesstyret vil gjennomføre minimum to av sine styremøter i året, ute i lokallagene.
Gjennom de distriktsvise arbeidslagene har vi mulighet til å samle lokallagene til
regionale samlinger for erfaringsutveksling, lagbygging og inspirasjon til videre arbeid.
Fylkesstyret evaluerer inndelingen av de distriktsvise arbeidslagene i lag med
lokallagene iløpet av våren 2019. Inntil da er inndelingen av de distriktsvise
arbeidslagene som følger:
Innherred:
Fosen:
Trøndelag Sør:
Midtre Namdal:

Snåsa, Verran, Steinkjer, Inderøy, Verdal, Levanger
Osen, Åfjord, Bjugn, Ørland, Indre Fosen
Midtre Gauldal, Rennebu, Oppdal, Holtålen, Røros.
Overhalla, Namsos, Flatanger
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Trondheimsregionen: Trondheim, Skaun, Melhus
Ytre og Indre Namdal: Leka, Nærøy, Vikna, Høylandet, Grong, Røyrvik,
Namsskogan, Lierne.
Værnesregionen:
Stjørdal, Meråker, Frosta, Selbu, Tydal, Malvik
Orkdalsregionen:
Orkland, Heim, Hitra, Frøya, Rindal
I 2019 legges det opp til to runder med møter i de distriktsvise arbeidslagene, en i
løpet av våren og en etter valget, i løpet av høsten.
2.4 Senterungdommen
Senterungdommen vil iløpet av året legge vekt på både organisatoriske og politiske
oppgaver. Det jobbes aktivt med å etablere lokallag i flere kommuner i Trøndelag, og
sørge for at aktivitetene i de lokallagene som å eksistere opprettholdes og økes.
Senterungdommen har som mål å besøke alle våre videregående skoler, og øke
oppslutning sammenlignet med tidligere valg i skolevalget høsten 2019.
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Politikk
Trøndelag 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. Trøndelag
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.
Fylkesvalgprogrammet for Trøndelag Senterparti vedtas på fylkesårsmøtet 8.- 9 februar
2019. Kampanjen “TRØNDER (i) LAG” lanserers på nominasjonsmøtet, og kjøres
gjennom hele valgkampen.
3.1 Ordførerforum
Ordførerforum for Trøndelag Senterparti er en viktig arena for våre ordførere,
varaordførere og gruppeledere i de kommunene vi ikke har disse posisjonene. Det
legges opp til minst to samlinger i ordførerforum iløpet av arbeidsåret, i tilknytning til
andre arrangementer der våre folk møtes.
Ordførereforumet skal samarbeide, følge opp konkrete politiske saker på tvers av
kommuner og i dialog med fylkeslaget. Aktivitet i ordførerforum, skal gjennom året
også resultere i oppslag i media. Ordførereforumet har en intern kommunikasjon i en
facebook gruppe som videreføres, og tett og jevnlig dialog opp mot våre
stortingsrepresentanter prioriteres. Ordførereforumet har en særlig viktig rolle i år,
der det er valg, og forumet må bidra aktivt inn i valgkampen med innspill på saker, og
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øvrige ting som bidrar til at man sammen øker oppslutning i alle kommuner.
Ordførerforum konstituerer seg på nytt i arbeidsåret, etter at valget er gjennomført.
3.2 Sentrale politikere
Stortingsrepresentantene våre Marit Arnstad og Heidi Greni deltar på
fylkesstyremøtene i arbeidsåret. Det samme gjelder Senterungdommens leder Ada
Arnstad, og Senterpartiets 1. nestleder Ola Borten Moe som deltar som observatører
på disse møtene. Det er ønskelig at våre sentrale politikere besøker våre lokallag
jevnlig, og har en tett dialog med disse. Besøkene koordineres med fylkeslaget, og
brukes til inspirasjon, medlemspleie og valgkamp. Trøndelag Senterparti må også
aktivt trekke på Senterpartiets ledelse og stortingsgruppe utover våre egne
representanter. Fylkeslaget har som mål at man i samarbeid med aktuelle kommuner
får besøk av flere av våre medlemmer av stortingsgruppa, samt vår partileder i
arbeidsåret.
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Politiske aktivitet, skoleringer og studiearbeid
Fylkeslaget arrangerer to samlinger i løpet av året som har fokus på valgkamp og
gjennomføring av denne. Deltakere på disse samlingene vil være 1. kandidater,
valgkampledere og øvrige som skal delta i valgkampen. Det er også et mål for arbeidsåret
at studieaktiviteten økes betraktelig, og at antall timer registrerte timer for dette økes.
Etter at valget er gjennomført, gjennomføres det en runde i arbeidslagene. Utover dette
vil fylkeslaget og sekretariatet stille på møter, bidra med ytterligere skolering på ulike
tema om lokallagene har behov for dette.
Det tilbys minimum følgende kurs / aktivitet fra fylkeslaget i arbeidsåret.
- Valgkampskolering for 1. kandidater, fylkestingskandidatene, valgkampledere og
Senterungdommen for å være godt forberedt på valgkampen.
- Valgkampkickoff med skolering som markerer en start på valgkampen der alle Spmedlemmer som har lyst til å delta har mulighet til det.
- Tilrettelegging for arbeidslagsmøter på vår/høst i samarbeid med lokallagene.
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Kommune og fylkestingsvalget 2019
Kommune og fylkestingsvalget 2019 skal bidra til økt oppslutning og innflytelse for
Trøndelag Senterparti.
Målet for kommunevalget 2019:
- Vi skal ha ambisjon om ordførervervet i alle kommunene
- Vi skal ha minst 24 ordførere i kommende periode
Mål for fylkestingsvalget 2019:
- Senterpartiet skal ha fylkesordføreren
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- Minst 11 fylkestingsrepresentanter og over 20 %
Strategier: Partiet skal være godt synlig gjennom hele valgkampen. Vi skal stille med
kandidater på alle arrangement der det er naturlig å være tilstede, og ved besøk i alle
kommuner.
Vi skal synliggjøre vår politikk slik at velgerne ser oss som et klart alternativ på alle
saksområder i valgkampen. Valgkamputvalget vil støtte fylkesstingslistas toppkandidater
og det lokale partiapparatet. Utvalget
vil koordinere valgkampen med opplæring, planlegging og gjennomføring i hele fylket.
Tiltak:
- Utarbeide detaljert valgkampbudsjett etter økonomiske rammer vedtatt av årsmøtet
- Legge til rette for kandidatskolering
- Koordinere aktiviteter mot media
- Koordinere deltakelse fra kandidatene på fylkesstingsslista i stands og møter
- Utarbeide og distribuere nødvendig valgmateriell på fylkesnivå
- Kurse tillitsvalgte i bruk av sosiale medier og øvrige områder etter behov
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Kalenderoversikt 2019

DATO

ARRANGEMENT

STED

JANUAR
21.
18. – 19.

Fylkesstyremøte
Valgkampskolering

Levanger
Stjørdal

FEBRUAR
8. – 9.
25.
27. – 28.

Fylkesårsmøte
Fylkesstyremøte
Fylkesting

Trondheim

MARS
11.
21.
22. – 24.
APRIL
4. – 5.
8.
9.
24.- 25
26 – 28.

Fylkesstyremøte og delegasjonsmøte
før landsmøte
Landsstyremøte
Landsmøte
Medarbeiderkonferanse
Fylkesttyremøte
Ordførerforum
Fylkesting
Representantskap i SPS,
fylkesstudieledersamling

Steinkjer

Hamar
Hamar

Trondheim
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MAI
6.

Møter i arbeidslagene
Fylkesstyremøte

JUNI
3.
5.
12. – 13
21.

Fylkesstyremøte
Miljødagen
Fylkesting
Valgkamp kick off

JULI
AUGUST
19.

Fylkesstyremøte

SEPTEMBER
9.
10.

Kommune og fylkestingsvalg
Fylkesstyremøte

OKTOBER
14.
16. – 17.
NOVEMBER

Møter i arbeidslagene
Fylkesstyremøte
Fylkesting

11.

Møter i arbeidslagene
Fylkesstyremøte

DESEMBER
16.
11. – 12

Fylkesstyremøte
Fylkesting

Steinkjer

¤ Utover dette kommer møter i arbeidsutvalg, valgkamputvalg, og øvrige råd og utvalg og annen
aktivitet som planlegges i løpet av arbeidsåret.
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