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1 Tillitsvalgte
Fylkesstyret har i arbeidsåret bestått av:
Leder:
1. nestleder:
2. nestleder:
Studieleder:
Styremedlemmer:

Gunn Iversen Stokke
Per Olav Tyldum
Ole Herman Sveian
Guri Heggem
Steinar Bach
Mariell Toven
Geir Arild Espenes
Kari Anita Furunes
Hanne Haldogard Bjørkli
Pål Sverre Fikse
Astrid Jakobsen
Tone Beate Fossli
1. varamedlem:
Marte Løvik
Medlemmer som møter i kraft av sine verv:
Gruppeleder i fylkestingsgruppa:
Randi Dille
Stortingsrepresentanter:
Marit Arnstad
Heidi Greni
Leder i Senterungdommen:
Dorthea Elverum
Vegard Frøseth Fenes
Varamedlemmer:
2. vara
Marit Voll
3. vara
Tor Øystein Mebust
4. vara
Kristin Floa
5. vara
Knut Arne Strømøy
6. vara
Tor Borgan

Skaun
Overhalla
Malvik
Røros
Lierne
Trondheim
Oppdal
Meråker
Orkdal
Verdal
Osen
Namdalseid
Trondheim
Namsos
Stjørdal
Holtålen
Stjørdal (til 7. okt.)
Trondheim (fra 7. okt.)
Verdal
Selbu
Leka
Frøya
Steinkjer

Arbeidsutvalget (AU) består av leder, nestlederne, studieleder og gruppeleder i fylkestingsgruppa.
Marit Arnstad er stortingsrepresentant og er medlem av Utdannings- og forskningskomiteen.
Marit Arnstad er parlamentarisk leder for Senterpartiets stortingsgruppe og medlem i den utvidede
utenriks- og forsvarskomiteen. Parlamentarisk leder sitter også i sentralstyret.
Heidi Greni er stortingsrepresentant og er medlem av kommunal- og forvaltningskomiteen.
Ola Borten Moe er 1. nestleder i sentralstyret og sitter da også i arbeidsutvalget (AU).
Tomas Iver Hallem er 3. vararepresentant til Senterpartiets sentralstyre.
Gunn Iversen Stokke er medlem av landsstyret.
Ada Arnstad er leder i Senterungdommen, da hun ble gjenvalgt på landsmøtet i november 2018.
Leder i senterungdommen sitter også i partiets sentralstyre.
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2 Fylkesårsmøtet 2018
Årsmøtet ble holdt på Scandic Hell, Stjørdal 9. – 10. februar 2018. Dette var Trøndelag Senterparti sitt
første fylkesårsmøte og det møtte 237 delegater og 21 gjester.
Fylkesleder Tomas Iver Hallem ønsket velkommen til fylkesårsmøtet og innledet med å sette fokus på
partiarbeidet og viktigheten med å få med flere velgere og medlemmer i aktivt partiarbeid.
Partileder Trygve Slagsvold Vedum deltok på fylkesårsmøtet og innledet til debatt fredag
ettermiddag. Han var innom en rekke temaer og oppsummerte valget 2017. Han fokuserte også på
partiarbeid og verving.
I den påfølgende debatten hadde 14 delegater innlegg.
Videre hadde parlamentarisk leder Marit Arnstad og fungerende stortingsrepresentant Geir Arild
Espnes innledninger. Arnstad var innom folkestyre, nasjonalstaten og forskjellene mellom folk. Hun
takket også for en vel gjennomført valgkamp. Espnes var innom distriktsindeksen, inntektssystemet
og oppgavefordelinga mellom stat og kommune.
I den påfølgende debatten hadde 22 delegater innlegg.
Lørdag morgen startet med innledning fra 1. nestleder Ola Borten Moe. Han snakket om
nasjonalstaten, mulighetene i Trøndelag og de meningsløse detaljreguleringene. 16 delegater hadde
innlegg i den påfølgende debatten.
Resolusjonskomiteen bestående av Gunn Iversen Stokke (leder), Steinar Bach, Torkel Ystgård, Marit
Voll og Bent Joacim Bentsen la fram resolusjonene og komiteens forslag til behandling. Disse
resolusjonene ble vedtatt av fylkesårsmøtet:
«Pelsdyrnæringa viktig i Trøndelag»
«Bevar nærskoleprinsippet for videregående skoler i Trøndelag»
«Nei til EUs energiunion»
«Oppdrettskommunene må få ta del i verdiskapinga»
«En brukervennlig kollektivtrafikk i hele Trøndelag»
«Jordvernet må styrkes»
«Fylkene må få økonomisk rom til å løse oppgavene som overføres fra staten»
Senterpartiets etiske retningslinjer var egen sak og en høringsuttalelse på endringene i Senterpartiets
etiske retningslinjer ble vedtatt.
Årsmeldingene 2017 for Senterpartiet i Nord-Trøndelag og Senterpartiet i Sør-Trøndelag ble
enstemmig vedtatt.
Regnskapene 2017 for Senterpartiet i Nord-Trøndelag og Senterpartiet i Sør-Trøndelag ble
enstemmig vedtatt. (Detaljer om resultat og egenkapital står i kapittel 12, Økonomi og
administrasjon.)
Trøndelag Senterparti sin første arbeidsplan, Arbeidsplan 2018, ble enstemmig vedtatt.
Budsjett 2018, Trøndelag Senterparti sitt første budsjett, ble enstemmig vedtatt. Budsjettet er på
2 440 000 kr. og det budsjetteres med et overskudd på 700 000 kr. hvorav 650 000 foreslås avsatt på
valgfond.
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Det var en innkommen sak til fylkesårsmøtet 2018, og den kom fra Rindal Senterparti i Møre og
Romsdal. De søkte om overflytting fra Møre og Romsdal til Trøndelag. Søknaden ble enstemmig
innvilget med forbehold om at staten gjør vedtak om at Rindal kommune skal overføres fra Møre og
Romsdal fylkeskommune til Trøndelag fylkeskommune. (Søknad og vedtak ligger vedlagt i sin helhet
under kapittel 13, Vedlegg.)
På vegne av valgkomiteen bestående av Ola Borten Moe, Bjørg Marit Sæteren, Anne Berit Lein,
Oddbjørn Bang, Hege Nordheim-Viken, Johan Petter Skogseth, Jon Husdal og Steinar Lyngstad
presenterte leder av komiteen Ola Borten valgkomiteens enstemmige innstilling.
1. del av valgkomiteens innstilling var forslag om fylkesstyret og Arbeidsutvalget (AU) sin
sammensetning:
1. Sammensetning av fylkesstyre
Styret i Trøndelag Senterparti består av: Leder, to nestledere, studieleder, åtte
styremedlemmer, leder i Trøndelag Senterungdom, leder av Senterkvinnene i Trøndelag,
gruppeleder i fylkestingsgruppa til Trøndelag Senterparti, to stortingsrepresentanter, en fra
Nord-Trøndelag stortingsvalgdistrikt og en fra Sør-Trøndelag stortingsvalgdistrikt, alle disse
med tale- forslags- og stemmerett.
Som observatører med tale- og forslagsrett innkalles fylkeslagets sentralstyremedlemmer,
fylkesordfører/fylkesvaraordfører og leder i ordførerforum.
Det velges seks varamedlemmer i rekkefølge.
2. Sammensetning av arbeidsutvalget (AU)
I arbeidsutvalget sitter leder, de to nestlederne, studieleder og gruppeleder i
fylkestingsgruppa.
Dette forslaget ble enstemmig vedtatt.
Valgkomiteens forslag til styre for Trøndelag Senterparti:
Leder for 2 år:
1. nestleder for 1 år:
2. nestleder for 1 år:
Studieleder for 2 år:
Styremedlemmer for 2 år:

Styremedlemmer for 1 år:

Varamedlemmer for 1 år:

Gunn Iversen Stokke
Skaun
Per Olav Tyldum
Overhalla
Ole Herman Sveian
Malvik
Guri Heggem
Røros
Steinar Bach
Lierne
Mariell Toven
Trondheim
Geir Arild Espenes
Oppdal
Kari Anita Furunes
Meråker
Hanne Haldogard Bjørkli Orkdal
Pål Sverre Fikse
Verdal
Astrid Jakobsen
Osen
Tone Beate Fossli Namdalseid
1. vara Marte Løvik
Trondheim
2. vara Marit Voll
Verdal
3. vara Tor Øystein Mebust
Selbu
4. vara Kristin Floa
Leka
5. vara Knut Arne Strømøy
Frøya
6. vara Tor Borgan
Steinkjer

Alle kandidatene ble enstemmig valgt for den tidsperioden (ett eller to år) de var foreslått.
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Det ble også valgt
revisorer, utsendinger
til Senterpartiets
landsmøte 2019 og ny
valgkomite.
Styrehonorar for 2018
ble også vedtatt.
Under
årsmøtemiddagen ble
Marte Løvik tildelt
stortingsgaven. Geir
Arild Espnes, som var
inne som vara for
Heidi Greni på dette
tidspunktet, overrakte
gaven.

3 Fylkesstyrets arbeid
3.1 Styremøter

Fylkesstyret har hatt 7 styremøter i arbeidsåret og behandlet 80 saker. Fylkesstyrets arbeidsutvalg
(AU, består av leder, nestlederne, studieleder og gruppeleder i ft. gruppa) har hatt AU møter ved
behov gjennom hele arbeidsåret.
Fylkesstyret har i dette 1. arbeidsåret lagt styremøtene rund om i fylket for å bli bedre kjent. Styret
har da også fått en kort info om den kommunen de er i , samt at det har vært div bedriftsbesøk
og/eller innledninger fra aktuelt næringsliv eller organisasjoner.
Fylkesstyret har hatt møter på følgende steder i 2018: Hommelvik, Verdal, Røros, Steinkjer,
Trondheim, Stjørdal og Trondheim.
Fylkespartiet har hatt en rekke møter med representanter fra forskjellige organisasjoner. Fylkesstyret
og andre tillitsvalgte har deltatt i, og representert ved en rekke møter, kurs og tilstelninger.
Interimsstyret for Trøndelag Senterparti hadde også ett møte i 2018, den 22.1.18. De behandlet 10
saker som forberedelse til det første årsmøtet i Trøndelag Senterparti.

3.2 Politiske saker

Fylkesstyret har i løpet av arbeidsåret drøftet mange aktuelle politiske saker. De sakene det er brukt
mest tid på i arbeidsåret er:
- Samferdsel
- Beredskap (blålysetatene++)
- Rovdyr
- Jordvern
- Jordbruksoppgjøret
- Regionreformen
- Forsvar
Alle resolusjonene som ble oversendt fra fylkesårsmøtet er behandlet i fylkesstyret, noen ble
videresendt til stortingsgruppa, noen til programkomiteen for fylkestingsprogrammet og noen ble
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besluttet å ikke behandle videre. Alle som hadde resolusjoner som ble oversendt fylkesstyret har fått
svar på hvordan videre behandling har vært.

3.3 Distriktsvise arbeidslag

Det er gjennomført to møterunder i de distriktsvise arbeidslagene i løpet av arbeidsåret. En runde i
april/mai og en runde i oktober/november.
På møterundene i april/mai var hovedtema organisasjon med it-systemer, verving og oppkjøring til
valgkamp med fokus på nominasjon og programarbeid.
På møterunden i oktober/november var hovedtemaene forberedelse til valgkamp, status på
program- og nominasjonsarbeid samt en gjennomgang av fylkeslagets tanker for valgkampen 2019.
Det var også en kort runde om GDPR (Personvern).

3.4 Strategisamling

I mai hadde fylkesstyret og fylkestingsgruppa strategisamling. Der var hovedtema valg 2019. Dette
ble ei veldig viktig og nyttig samling der vi fikk analysert dagens ståsted og pekt ut kursen for det
videre arbeidet. Denne samlinga la grunnlaget for de planene og strategiene vi nå har for
valgkampen 2019.

3.5 Høringer

Det har i løpet av arbeidsåret vært en rekke interne høringer på både organisatoriske og politiske
saker i Senterpartiet.
Fylkesstyret har sendt innspill i følgende saker:
- Senterpartiets etiske retningslinjer
- Endringer i vedtektene
- Retningslinjer for partiets arbeid i kommuner med flere lokallag
- Alternativ partiorganisering på fylkesnivå – utkast til vedtektsendringer
- Medlemskontingent 2019
- Norsk verdiskapning på norske ressurser
- Ansvarlighet og tillit framfor kontroll og byråkrati.
Når det gjelder de to sistnevnte, Norsk verdiskapning på norske ressurser og Ansvarlighet og tillit
framfor kontroll og byråkrati, ledet hhv. 1. nestleder og 2. nestleder arbeidet med høringssvar til
disse. De to dokumentene har også vært sendt til høring til lokallaga som studieringer. Dokumentene
vil bli videre behandlet på Senterpartiets landsmøte i mars 2019.
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3.6 Senterpartiets hedersmerke

Det tildelt ett hedersmerke i Trøndelag i
2018.
Lars Peder Brekk ble tildelt Senterpartiets
hedersmerke av partileder Trygve Slagsvold
Vedum under festmiddagen på
fylkesårsmøtet 2018.
Her er et utdrag av vedtektene for
Senterpartiets hedersmerke:
«Senterpartiets Hedersmerke kan
tildeles tillitskvinner- og tillitsmenn i
lokal- og fylkeslag for langvarig og
særlig fortjenestefull innsats for
Senterpartiet.
For å kunne få Hedersmerket kreves
at vedkommende har hatt tillitsverv
av særlig betydning, og gjort en
særskilt nyttig innsats for partiet,
enten innenfor organisasjonen eller i politiske verv, eller en kombinasjon av disse.
Hedersmerket tildeles av sentralstyret/arbeidsutvalget i Senterpartiet etter tilråding fra fylkesstyret.»
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4 Lokallag
Trøndelag Senterparti har pr. 1.1.2019 2 609 (+ 35
fra Rindal Senterparti) medlemmer som har betalt
kontingenten for 2018. Dette er en
medlemsøkning på 118 medlemmer fra 2017.
Trøndelag Senterungdom har pr. 1.1.2018 312
betalende medlemmer. Dette er en nedgang på 21
fra forrige år.
Trøndelag Senterparti hadde ved inngangen av
2018 64 lokallag. I løpet av arbeidsåret har det
vært flere sammenslåinger av lokallag og vi har fått tilført ett helt nytt lokallag fra Møre og Romsdal,
Rindal. Ved utgangen av 2018 50 lokallag. De lokallagene som har slått seg sammen i løpet av 208 er:
-

-

-

-

-

-

-

Foldereid Sp, Gravvik Sp og Nærøy Sp, alle i Nærøy
kommune, har slått seg sammen til Nærøy Sp
Lånke Sp, Stjørdal Sp, Hegra Sp og Skatval Sp, alle i
Stjørdal kommune,
har slått seg sammen til Stjørdal Sp
Fosnes Sp, Namsos Sp og Namdalseid SP har slått
seg sammen til Namsos Sp.
Roan Sp og Åfjord Sp har slått seg sammen til
Åfjord Sp.
Ørland Sp og Bjugn SP har slått seg sammen til
Ørland Sp.
Hemne Sp og Halsa Sp har slått seg sammen til
Heim Sp.
Agdenes Sp, Meldal Sp og Orkdal Sp har slått seg
sammen til Orkland Sp.
Klæbu Sp og Trondheim Sp har slått seg sammen til
Trondheim Sp
Snillfjord Sp lagt ned og medlemmene er overført til Heim SP, Hitra Sp og Orkland Sp i
henhold til inndelingen av hvilken kommune de forskjellige delene av Snillfjord kommune blir
tilhørende fra 2020.

Det er lokallag i alle kommunene i fylket med unntak av Røyrvik. I Steinkjer og Levanger er det flere
lokallag.
Vikna Sp og Nærøy Sp kommer til å fortsette som to egne lokallag også etter at Vikna og Nærøy
kommune blir slått sammen til Nærøysund kommune.
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4.1 Medlemstall i lokallaga
LOKALLAG
Agdenes
Beitstad
Bjugn
Ekne
Flatanger
Foldereid
Fosnes
Frol
Frosta
Frøya
Gravvik
Grong
Hegra
Heim
Hemne
Hitra
Holtålen
Høylandet
Inderøy
Indre Fosen
Klæbu
Kvam
Leka
Leksvik
Lierne
Lånke
Malvik
Meldal
Melhus
Meråker
Midtre Gauldal
Namdalseid
Namsos
Namsskogan
Nærøy
Ogndal
Oppdal
Orkdal
Orkland
Osen
Overhalla
Rennebu
Rindal
Rissa
Roan
Røros
Røyrvik
Selbu
Skatval

Årsmelding 2018

2016

2017
28
23
23
16
31
64
30
19
70
33

67
117

22
30
51
38
32

22
28
32
18
41
17

74

3
35

2018
33 Orkland
30
Ørland
22
23
Nærøy
Namsos
64
28
12
Nærøy
68
Stjørdal

Endring
31

1

26
23

4
0

63
25
16

-1
-3
4

65

-3

56
42 Heim
22
30
32
30
65
77
113
118
124
116
Trondheim
20
19
29
24
Indre Fosen
43
41
Stjørdal
40
41
58 Orkland
81
81
23
24
63
61
Namsos
89
83
17
20
76
77
18
18
52
62
47 Orkland
139
19
25
92
85
30
37
*35
Indre Fosen
Åfjord
32
34
4
3
58
51
Stjørdal
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-2
12
5
-8
-1
-5
-2
1
0
1
-2
-6
3
1
0
10

6
-7
7

2
-1
-7
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Skaun
Skogn
Snillfjord
Snåsa
Sparbu
Steinkjer/Egge
Stjørdal
Stod
Trondheim
Tydal
Verdal
Verran
Vikna
Ytterøy
Ørland
Åfjord
Åsen

Totalt

45
48
51
40
35
27

100
26
28
31

26

1421

44
49
46
46
29 Heim/Orkland/Hitra
44
48
51
53
44
46
126
123
23
22
136
140
18
18
106
104
25
23
30
35
29
28
65
154
82
82
24
37

2491

2609

5
0
4
2
2
-3
-1
4
0
-2
-2
5
-1
89
0
13

118

5 Senterpartiets studieforbund i Trøndelag
Senterpartiets studieforbund av Trøndelag er organisert ved fylkesstudieleder Guri Heggem,
fylkesleder i Senterungdommen Dorthea Elverum frem til 6 oktober 2018 deretter Vegard Frøseth
Fenes og organisasjonsrådgiver Siv Sætran. Disse koordinerer studiearbeidet, og bidrar til at det har
fokus på skoleringer og aktivitet i regi av Senterpartiet og Senterungdommen i Trøndelag. Itilegg har
de lokale studielederne en viktig rolle for å følge opp dette arbeidet.
Det er registrert totalt 1264 studietimer i Trøndelag i 2018 pr. 20.1.19. Fristen for å registrere ringer
og timer er 1. februar 2019 så sluttsummen kan bli noe høyere. Det er veldig bra, men det er fortsatt
muligheter for å registrere enda mer av aktiviteten i lokallaga som studiearbeid. Til sammenligning
registrerte man i 2017 inn 1187 studietimer.
Det er viktig for alle ledd i organisasjonen at vi blir betydelig bedre på dette da det gir en betydelig
økonomisk gevinst, spesielt til Senterpartiets Studieforbund sentralt, men også til lokallaga og
fylkeslaget.
Timene som ble registrert i 2017 genererte nesten 90 000 kr. til lokallaga og i overkant av 4 500 kr. til
fylkeslaget.

6 Ordførerforum
Ordførerforum består av Senterpartiets ordførere i fylket, gruppelederen i fylkestingsgruppa og
Senterpartiets gruppeledere eller varaordførere i de kommunene som ikke har ordfører fra
Senterpartiet.
Per Olav Tyldum og Ole Herman Sveian (tidligere ledere i ordførerforum i henholdsvis Nord
Trøndelag og Sør-Trøndelag Senterparti) ledet arbeidet i forumet frem til konstituering av nytt
ordførerforum for Trøndelag Sp. Dette ble konstituert 30.8.18 i Trondheim.
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Styret for ordførerforum er:
Jon P Husby, leder
Trine Haug, nestleder
Marte Løvik, medlem
Det ble avholdt to møter i ordførerforum i 2018.
30.8.18 Konstituering av ordførerforum Trøndelag Sp
Møtet ble gjennomført i
bystyresalen i Trondheim. Marte
Løvik, vår gruppeleder i Trondheim,
ønsket velkommen og orienterte
kort om aktuelle saker og litt om
Trondheim Kommune.
Stortingsrepresentant Marit Arnstad
innledet til møtet om aktuelle
politiske saker i stortinget denne
våren og saker som er viktige for
Senterpartiet fremover.
Regionreform, oppgavefordeling til
fylkeskommunene, terrorsikring,
beredskap, rovdyr var noen av
temaene hun var innom.
Fylkesleder Gunn Iversen Stokke og fylkesvaraordfører Tomas Iver Hallem innledet også til møtet og
snakket om fylkeskommunen og fylkeslagets forventninger til et nytt ordførerforum. Møtet ble
avsluttet med valg av nytt styre i ordførerforum.
21.11.18 Ordførerforum Røros i forbindelse med lokaldemokratikonferanse
Møte for ordførerforum på Røros Hotell. Møtet ble ledet av forumets leder Jon P. Husby.
Stortingsrepresentant Heidi Greni var tilstede og innledet til møtet om aktuelle saker fra stortinget,
rovdyr, statsbudsjett, regionreform var tema hun var innom. Fylkesvaraordfører Tomas Iver Hallem
var også innom møtet og snakket om fylkeskommunen og samferdselssatsingen der, samt
utfordringer fremover.

7 Mediafonet
Mediafondet er på 9 738 kr. Mediafondet er tilført 9 kr. i løpet av året, det er renteinntekter fra
bankinnskuddet.
Mediafondet skal brukes til investeringer, motiverende tiltak og utdanning innenfor informasjon –
presse – media.
Midler fra fondet skal fortrinnsvis ha som siktemål å fremme Senterpartiet i Nord-Trøndelags
innflytelse i mediebedrifter, bedre organisasjonens kunnskap innenfor media og informasjon og
støtte opp om fylkesorganisasjonens langsiktige politiske mål gjennom mediepolitiske tiltak.
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8 Senterungdommen
8.1 Tillitsvalgte

Arbeidsåret 2018 har fylkesstyret fram til årsmøtet i oktober bestått av:
Fylkesleder:
Dorthea Elverum
Politisk nestleder:
Bent-Joacim Bentzen
Organisatorisk nestleder:
Vegard Frøseth Fenes
1. styremedlem:
Astrid Laugen
2. styremedlem:
Eline Stene
3. styremedlem:
Ingrid Vangstad
4. styremedlem:
Henrik Josteinsson Myhr
5. styremedlem:
Mari Storm Myrmæl
1. varamedlem:
2. varamedlem:
3. varamedlem:
4. varamedlem:

Petter Vesterdal
Oda Graneng
Karen Elverum
Henning Røyneberg

På årsmøte 5.-7. oktober ble følgende fylkesstyre valgt:
Fylkesleder:
Vegard Frøseth Fenes, Byneset/Trondheim
Politisk nestleder:
Petter Vesterdal, Steinkjer
Organisatorisk nestleder:
Nora Stein Baustad, Stjørdal/Trondheim
1. styremedlem:
Ingrid Vangstad, Steinkjer
2. styremedlem:
Mari Storm Myrmæl, Meldal
3. styremedlem:
Hilje Kristoffer Jåma, Røyrvik
4. styremedlem:
Karen Elverum, Stjørdal
5. styremedlem:
Magnus Ottermo Lund, Verdal
1. varamedlem:
2. varamedlem:
3. varamedlem:
4. varamedlem:
5. varamedlem:

Sondre Aarflot Saksvik, Orkdal
Maren Grøthe, Melhus
Henning Røyneberg, Steinkjer
Eline Stene, Selbu
Marie Staberg, Inderøy

Dorthea Elverum har vært medlem av landsstyret i Senterungdommen og fast medlem i fylkesstyret
til Trøndelag Senterparti. Denne funksjonen tok Vegard Frøseth Fenes over i oktober som ny
fylkesleder. Ada Arnstad har vært leder i Senterungdommen, og ble på landsmøtet i november
gjenvalgt som leder. I tillegg til Ada, har Bent-Joachim Bentzen vært fast medlem i sentralstyret,
Henning Røyneberg har vært 1. vara og Lars Myhr Sandlund har vært 3. vara til i sentralstyret.
Dorthea Elverum ble valgt inn som 2. styremedlem i sentralstyret på landsmøtet i november, og Lars
Myhr Sandlund ble gjenvalgt som vara.
•
•
•
•

Petter Vesterdal har sittet i organisatorisk utvalg i Senterungdommen
Lars Myhr Sandlund har sittet i Internasjonalt utvalg i Senterungdommen
Nora Stein Baustad har sittet i profileringsutvalget i Senterungdommen
Lars Myhr Sandlund har vært Senterungdommens representant i styret til Trøndelag Barneog Ungdomsråd
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8.2 Aktivitet i fylkeslaget

Trøndelag Senterungdom har hatt et godt arbeidsår, der vi har hatt jevnlige møter med fylkesstyret
og i tillegg hatt en del samtaler på sosiale medier. AU ”Arbeidsutvalget” har hatt jevnlig kontakt
gjennom året.
Spesielle ting å trekke fram fra arbeidsåret er at det er jobbet godt med organisasjonen for å få
sammenslåingen av to fylkeslag til å bli så bra som mulig. Vi ansatte også Lars Emil Haugen som
ungdomssekretær i april. Dette har bidratt til en mye bedre arbeidsfordeling mellom fylkesstyret, AU
og den ansatte.
Det må også trekkes frem at vi har opprettet to nye lokallag dette arbeidsåret, henholdsvis Melhus
Senterungdom og Orkdal Senterungdom. Vi har også bidratt til å få opp aktiviteten i Inderøy
Senterungdom. Dette er takket være en strategi fra fylkesstyrets side, der det gikk ut en mail til alle
lokallag i Senterpartiet med forespørsel om interessen for lokallag i senterungdommen, der vi blant
annet sa fra om hva vi forventet av partiet i en slik prosess. Denne mailen ga god respons, og det
foreligger en strategi over videre arbeid med hvilke lokallag det er mulig å opprette. Dette er noe
fylkesstyret skal ta stilling til hvordan de vil jobbe videre med i 2019. I løpet av arbeidsåret er det
mange medlemmer som har stått på stand på ulike skoler, og dette viser at man ønsker å jobbe
sammen for å få formidlet vår politikk og for å få skapt engasjement hos flere ungdommer rundt om i
hele fylket.
I desember ble det utsendt en utgave av «Grønt sentrum» til alle medlemmene i Trøndelag
Senterungdom. Dette er et informasjonsorgan for medlemmer med oversikt over aktiviteter i året
som har vært, spalter skrevet av medlemmer som har deltatt på arrangement og informasjon om
fylkeslaget.
Andre aktiviteter i 2018 som Senterungdommen har arrangert eller deltatt på
• Vårslepp på Sundvollen 2. – 4. mars
• Regional skolering på Stjørdal 13. – 15. april
• Vømmølfestivalen på Verdal 2. juni
• Sommerleir i Lofoten 5. – 8. juli
• Skolering av fylkesstyrer i Lillehammer 21. – 23. september
• Landsmøte i Tromsø 9. – 11. november
• Julebord i Verran 22. desember

8.3 Media

Arbeidsåret 2017/2018 har ikke vært preget av mye aktivitet i media for Trøndelag Senterungdom,
men noe synlighet har det blitt. Her er et utdrag:
- Radiointervju med Dorthea etter fylkesårsmøtet
- Flott oppslag om senterungdommens gjennomslag på Senterpartiets fylkesårsmøte i februar
- Vegard hadde et leserbrev om EUs energiunion og Trøndelag i mars
- Fylkestingsrepresentant Stian Aakre fikk medieoppslag etter å ha fremmet en interpellasjon
om tilbringertjeneste i fylkestinget
- Både Orkdal Senterungdom og Melhus Senterungdom hadde fine medieoppslag i sine
lokalaviser etter at de ble stiftet
- Verdal Senterungdom med Edel Marie Tokstad Einarssen og Håkon Holme gikk hardt ut mot
legalisering av hasj
- Ada Arnstad har hatt flere innslag i media etter at hennes kandidatur som Trøndelag
senterungdoms ungdomskandidat ble offisielt
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8.4 Fylkessammenslåing

Dette er en sak som har preget mye av arbeidsåret 2018. 1. Januar 2018 ble Nord- og Sør-Trøndelag
fylker slått sammen til Trøndelag Fylke. Det har vært lange prosesser som har vært ganske
omfattende, men i det hele har Senterpartiet og Senterungdommen vist seg som den stødige
organisasjonen vi er. Likevel har det gått med mye tid på organisasjonsbygging, og dette gikk litt
utover fokuset på det politiske arbeidet i starten av året. Men etterhvert som brikkene falt på plass,
har man kunne satse mer på den Trønderske politikken, og vi kan nå se frem mot et valgår der vi
igjen skal vise oss frem som en bauta i politikken.
Trøndelag Senterungdom er nå blitt Senterungdommens største fylkeslag. Dette ser vi på som svært
positivt, men det kan også være litt utfordrende. Man ser at avstandene er større, og man får litt
større utgifter i forbindelse med reising. Men man ser også at medlemsmassen er noenlunde stabil,
og at man klarer å opprettholde engasjement omtrent over hele fylket. Dette vises også på sentrale
arrangementer, der Trøndelag har vært den største delegasjonen på samtlige sentrale arrangement
dette arbeidsåret.

8.5 Medlemsverving og lokallag

I 2018 har det blitt opprettet to nye lokallag, henholdsvis Melhus Senterungdom og Orkdal
Senterungdom. Her har aktiviteten vært høy, og man har fått mange nye medlemmer. I starten av
2018 hadde Trøndelag Senterungdom 333 medlemmer, dette har gått noe ned til 315 i utgangen av
året. Man ser at det er potensiale til å få enda flere medlemmer, og fylkeslaget kommer til å jobbe
med medlemsvekst og opprettelse av nye lokallag i 2019.
I året som har gått har aktiviteten i lokallagene blitt bedre. Følgende lokallag har vært operative
dette arbeidsåret, med lokallagsledere (frem til oktober):
Neadalen Senterungdom:
Kristian Stene
Trondheim Senterstud:
Torleik Svelle
Trondheim Senterungdom:
Vegard Fenes
Inderøy Senterungdom:
Marie Staberg
Innherred Senterstud:
Astrid Laugen
Meråker Senterungdom:
Maria Økdal
Namsos Senterungdom:
Andreas Røsseth
Overhalla Senterungdom:
Marit H Mo
Steinkjer Senterungdom:
Lars Myhr
Stjørdal Senterungdom:
Henrik Myhr
Verdal Senterungdom:
Håkon Holme
Verran Senterungdom:
Emil Kulstadvik
Ytre Namdal Senterungdom: Anette Laugen
Orkdal Senterungdom:
Sondre Aarflot Saksvik
Melhus Senterungdom:
Maren Grøthe
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8.6 Samarbeid

Trøndelag Senterparti
Samarbeidet med Senterpartiet har fungert bra. AU har hatt jevnlige samtaler med
Fylkessekretærene Rune Hjulstad og Siv Sætran gjennom året, og har fått mye hjelp til det vi har lurt
på. Det har også blitt en tettere kontakt etter at ungdomssekretær Lars Emil ble ansatt og har jevnlig
kontakt med fylkessekretærene. I tillegg har leder møtt i fylkesstyremøtene til Senterpartiet, og har
gjennom dette orientert om senterungdommens aktiviteter og har fremmet senterungdommens
meninger opp mot partiet.
Senterungdommen Sentralt
Samarbeidet med Sentralt nivå har vært greit. Ada J. Arnstad som leder i Senterungdommen har vært
til god hjelp det siste året, og kontoret hjelper også til når det trengs. Vår fylkeskontakt har vært flink
til å ta kontakt, men har ikke helt samsvart med våre forventninger. Det har også vært et ønske om å
få tilbudt mer hjelp i sammenslåingsprosessen vi har vært gjennom, da det oppleves at dette ikke har
blitt fulgt opp godt nok fra sentralstyret.

9 KS
Marit Voll er leder i KS i Nord-Trøndelag.
Bjørn Arild Gram er nestleder i KS nasjonalt.

10 Fylkestingsgruppas virksomhet
10.1 Gruppeledelse og sekretariat

Følgende er valgt som gruppestyre fram til fylkestingsvalget i 2019:
Randi Dille
gruppeleder
Liv Darell
nestleder
Tomas Iver Hallem
styremedlem
Gunn Iversen Stokke styremedlem
Gunnar Alstad
styremedlem
Bjørn Ludvig Bergsmo er ansatt som gruppesekretær og rådgiver for gruppa. Han har 80 % stilling.

10.2 Fordeling av verv i fylkesutvalg, kontrollutvalg og hovedutvalg

Fylkesutvalget:
Tomas Iver Hallem
Gunn Iversen Stokke

Verdal
Skaun

Kontrollutvalget:
Kari Anita Furunes

Meråker

HU for kultur:
Britt Tønne Haugan
Rasmus Skålholt

Levanger
Orkdal
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HU for næring:
Randi Dille
Rune Krogh
Ida Stuberg

Namsos
Røros
Inderøy

fraksjonsleder

HU for transport:
Steinar Aspli
Anita Ravlo Sand
Stian Aakre

Nærøy
Levanger
Nærøy

fraksjonsleder

HU for veg:
Gunn Iversen Stokke Skaun
Bjørn Arild Gram
Steinkjer
Hege Nordheim-Viken Høylandet
HU for Utdanning:
Liv Darell
Gunnar Alstad

Indre Fosen
Stjørdal

leder og fraksjonsleder

nestleder og fraksjonsleder

Følgende varamedlemmer har møtt i fylkestinget og/eller hovedutvalg i løpet av 2018:
Kristine Graneng
Bjugn/Trondheim
Magnus Delbekk
Steinkjer
Kari Anita Furunes
Meråker
Einar Otto Ingulfsvann Lierne
Vegard Frøseth Fenes Trondheim
Espen Lauritzen
Vikna
Marit Voll
Verdal
Bjørnar Buhaug
Indre Fosen
Laila Selnes Lund
Ørland
Johan Petter Skogseth Frosta
Ingrid Elise Vangstad Steinkjer
Gunnar Hynne
Trondheim
Fullstendig oversikt over alle varamedlemmer til fylkesutvalget og hovedutvalgene finnes bakerst i
dette kapitlet.

10.3 Aktiviteten i fylkestinget, fylkesutvalget og hovedutvalgene

Det er holdt 5 møter/samlinger i fylkestinget i 2018 – i Steinkjer (2), Trondheim (2) og Namsos (1).
Det er holdt om lag 20 møter i fylkesutvalget, og disse holdes vekselvis i Trondheim og Steinkjer.
Det er holdt 5 møter/samlinger for alle hovedutvalg i 2018, og i tillegg har noen av hovedutvalgene
hatt ekstramøter utover dette. Hovedutvalgene har holdt sine møter/befaringer rundt omkring i
Trøndelag, og noen hovedutvalg har også kombinert dette med studieturer.
Fylkestingsgruppa samles dagen før første møtedag i hovedutvalgene, og det samme før fylkestingets
møter. Det er også holdt noen gruppemøter utover dette. Når det gjelder forberedelser til
fylkesutvalgsmøtene, gjøres dette litt forskjellig ut fra saksmengde - og hvilke saker som skal
behandles. Gruppestyret har hatt møter i forkant av noen fylkesutvalgsmøter, mens det andre
ganger har vært tilstrekkelig at de som skal møte har fordelt sakene seg imellom.
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Selv om hovedutvalgenes møter/samlinger har individuelle opplegg/program, legges det opp til å ha
gruppemøter i forkant, slik at hele fylkestingsgruppa har muligheten til å få oversikt over de mest
aktuelle sakene i de respektive utvalgene. Flere av sakene behandles i alle hovedutvalg før videre
behandling i fylkesutvalg og/eller fylkesting. Fraksjonslederen i hvert hovedutvalg fordeler sakene
mellom medlemmene i de respektive hovedutvalgene slik at alle får ansvar for noen saker hver.

10.4 Godtgjørelser for verv i fylkeskommunen og gruppa. Økonomi for
fylkestingsgruppa

I tillegg til at fylkesordfører og fylkesvaraordfører godtgjøres i 100 % stilling (hhv.116 og 97 % av
godtgjøringsnivået til en stortingsrepresentants godtgjøring), godtgjøres medlemmene i
fylkesutvalget med 60 % og ledere i hovedutvalg med 40 % (89 % av godtgjøringsnivået til en
stortingsrepresentant). Nestledere i hovedutvalg godtgjøres med 20 %. Godtgjøringsreglementet
som er vedtatt av fylkestinget medfører at Senterpartiets gruppe har en såkalt grupperessurs på i alt
154 %, som fordeles mellom gruppeleder Randi Dille (tilnærmet 100 % stilling), nestleder Liv Darell
og gruppestyremedlem Gunnar Alstad. Det betyr at de som har de tyngste vervene har gode
muligheter og vilkår til å kunne utøve sine verv for fylkeskommunen og gruppa.
Senterpartiets fylkestingsgruppe mottar gjennom samme reglement en årlig støtte på knapt
kr.800.000, som i hovedsak skal disponeres til kontorhold, møter, konferanser, reiser,
administrasjonskostnader, samt lønn og pensjonsordning for gruppesekretær.

10.5 Balansert utvikling for hele Trøndelag

Etter at fylkessammenslåingen trådte i kraft den 1.januar 2018 har fylkestingsgruppa lagt vekt på at
de løpende avklaringer, prioriteringer og valg som gjøres gjennom store og små saker i fylkesting,
fylkesutvalg og hovedutvalg – skal bygge opp under en balansert utvikling for hele Trøndelag. For
Senterpartiet er det svært viktig at den nye fylkeskommunen skal ta sin rolle som samfunnsutvikler
på alvor, og dette må da gjenspeiles i den daglige politikken vi fører.
Det har vist seg at de økonomiske rammevilkårene for Trøndelag fylkeskommune er krevende, og
dette har man måttet forholde seg til allerede fra «dag 1». Hovedgrunnen til dette er at dagens
regjering ikke følger opp sine ambisjoner for fylkessammenslåingen i Trøndelag med økonomiske
midler. For første gang siden 1975 opplever fylkeskommunen en realnedgang i det økonomiske
handlingsrommet. Dette har bl.a. hatt som konsekvens at Senterpartiets fylkestingsgruppe har
måttet ta noen krevende valg og prioriteringer, særlig i f.b.m. behandling av årsbudsjettet for 2019
og økonomiplanen for 2019-2022. Senterpartiet er svært tilfreds med at man lyktes med å bli enige
med samarbeidspartiene om å ikke kutte 30 mill. kroner til fylkesvegene slik det var foreslått av
fylkesrådmannen. Dette klarte vi å få til samtidig som vi fikk til en styrking av kollektivbudsjettet,
fortsatt satsing på utbygging av mobil og bredbånd med 20 mill. kroner, og betydelig satsing på
utdanning til tross for at antall elever reduseres noe de nærmeste årene.
Senterpartiets fylkestingsgruppe synes dette gir et meget godt grunnlag for å kunne fortsette å bygge
Trøndelag sammen de nærmeste årene.

10.6 Aktuelle/omfattende saker i hovedutvalgene/fylkesutvalget/fylkestinget som
det er arbeidet med og/eller fremmet forslag i

Det behandles svært mange saker i hovedutvalgene, fylkesutvalget og fylkestinget gjennom et helt
år, og de som nevnes nedenfor er bare et utvalg av disse. Alle saker som er behandlet av fylkestinget,
fylkesutvalget og hovedutvalgene i løpet av 2018, kan man lese mer om via nettsiden til Trøndelag
fylkeskommune – www.trondelagfylke.no
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-

Handlingsprogram for innovasjon og verdiskaping
Budsjett for regionale utviklingsmidler
Trøndelagsplanen 2018-2030
Eiermelding AtB
Retningslinjer for tilskuddsordninger innen idrettsfeltet
Reversering av forslag til innsparingstiltak for kollektivtilbud nord i Trøndelag, alternativ
inndekning
Regionreformen, desentralisering av oppgaver fra staten til fylkeskommunene.
Høringsuttalelse.
Delstrategi veg, herunder asfaltstrategi og vegbelysning
Lokalisering av ny videregående skole i Indre Fosen
Fordeling av regionale næringsfond
Fordeling av tilskudd til innovasjonsselskapene
Endringer i økonomireglementet
Handlingsprogram klima og energi 2018
Mineralnæringa i Trøndelag
Høringssvar til rapport om overføring av fylkevegoppgaver – SAMS
Ressurstildelingsmodell for de videregående skolene i Trøndelag
Finansiering av lyssetting av interiør i Nidarosdomen
Økonomiplan 2019 - 2022 for Trøndelag fylkeskommune – Utfordringsdokument
Driftsrapport og budsjettjustering – alternativ disponering av overskudd
Vurdering av delvis utsatt elektrifisering i jernbaneverkets handlingsprogram – arbeid med
alternativt forslag som viser større ambisjoner for elektrifisering
Fjordkryssing Trondheimsfjorden
Finansiering og etablering av prosjektet «Jøa t` land»
Økonomiske disponeringer og endringsbehov samferdsel
Drosjepolitikk i Trøndelag
Fylkeskommunal forskuttering av nødvendige infrastrukturtiltak for MetroBuss
Anbudsstrategi for regionanbud (kollektivtrafikk) 2021
Høring: Helse Midt-Norge – regional utviklingsplan 2019-2022
Politisk styringsform i Trøndelag fylkeskommune i valgperioden 2019-2023
Skolebruksplaner for flere videregående skoler
Det videregående opplæringstilbudet for skoleåret 2019-2020
Kompetansestrategi
Søknad om regionale utviklingsmidler til forprosjekt – hydrogenfabrikk Meråker
Innspill til jordbruksoppgjøret 2019
Handlingsprogram samferdsel 2019-2022, med budsjett 2019
Økonomiplan 2019-2022 med budsjett 2019
Interpellasjon fra Stian Aakre vedr. «nattlig tilbringertjeneste» (april)
Interpellasjon fra Liv Darell om rovvilt (oktober)
Interpellasjon fra Rune Krogh om «Trøndelag som fjellfylke» (oktober)

10.7 Medlemmer i noen styrer, nemnder, råd og utvalg – valgt av fylkestinget

Fylkestingets valgnemnd:
Fylkesvalgstyret:
Administrasjonsutvalget:
Forretningsutvalget:

Integreringsrådet:
Trafikksikkerhetsutvalget:
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Randi Dille
Tomas Iver Hallem (leder)
Tomas Iver Hallem
Tomas Iver Hallem
Randi Dille
Britt Tønne Haugan (nestleder)
Gunn Iversen Stokke (nestleder)
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Klagenemnda:
Midt-Norden-komiteen:

Britt Tønne Haugan
Gunn Iversen Stokke
Randi Dille

Oversikt over alle øvrige medlemmer og varamedlemmer finner man på www.trondelagfylke.no
under «Politisk organisering - Styrer, råd og utvalg»

10.8 Varamedlemmer til fylkesutvalget, kontrollutvalget og hovedutvalgene
Varamedlemmer til fylkesutvalget er valgt blant fylkestingets medlemmer:
Fylkesutvalget:

1. Randi Dille, Namsos
2. Liv Darell, Indre Fosen
3. Gunnar Alstad, Stjørdal
4. Rune Krogh, Røros

(har møtt som vara i 2018)
(har møtt som vara i 2018)

Varamedlemmer til kontrollutvalget og hovedutvalgene er valgt blant fylkestingets varamedlemmer:
Kontrollutvalget:

1. Bjørn Hovstad, Midtre Gauldal
2. Trine Hasvang Vaag, Snåsa

HU for kultur:

1. Magnus Delbekk, Steinkjer
2. Ellen Aanes Draagen, Hitra
3. Martin Josteinsson Myhr, Stjørdal
4. Elisabeth Selås, Agdenes

HU for næring:

1. Mari Bergin, Grong
2. Johan Petter Skogseth, Frosta
3. Borgny Kjølstad Grande, Grong
4. Espen Lauritzen, Vikna
5. Gunnar Hynne, Hemne

HU for transport:

1. Vegard Frøseth Fenes, Trondheim
2. Marit Voll, Verdal
3. Bjørnar Buhaug, Indre Fosen
4. Ingrid E. H. Vangstad, Steinkjer

HU for veg:

1. Einar Otto Ingulfsvann, Lierne
2. Laila Selnes Lund, Ørland
3. Per Olav Tyldum, Overhalla
4. Bjørnar Buhaug, Indre Fosen
5. Marit Voll, Verdal

HU for utdanning:

1. Kristine Graneng, Bjugn
2. Espen Lauritzen, Vikna
3. Vegard Frøseth Fenes, Trondheim
4. Elisabeth Selås, Agdenes
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11 Valg 2019

Mye av forberedelsene til valget 2019 er gjort i 2018. Fylkesstyret vedtok rammeplan for valgkampen
2018 i fylkesstyremøtet 17.12.18. Senterpartiets landsstyre vedtok partiet nasjonalt sin strategi for
2019 i oktober 2018.
Fylkesstyret oppnevnte nominasjonskomite for fylkestingslsita i fylkesstyremøtet 14.3.18.
Programkomiteen for fylkestingsprogrammet ble oppnevnt i fylkesstyremøtet 16.4.18.

11.1 Nominasjonskomiteen

Nominasjonskomiteens sammensetning var:
Leder:
Bjørn Arild Gram, Steinkjer
Medlemmer:
Ingrid Haarstad, Tydal
Sivert Moen, Midtre Gauldal
Ole Oldervik, Trondheim
Laila Iren Veie, Bjugn
Aud Inger Kalseth, Meldal
Karin Hegsethtrø, Namsos
Øyvind Skarstad, Namsskogan
Aleksander Rønningen, (Senterungdommen)
Komiteen startet sitt arbeid i april med å kartlegge sittende kandidater sine ønsker om renominasjon.
Åtte av de 14 som sitter i fylkestinget denne perioden stilte seg til disposisjon for renominasjon, 6
ønsket ikke gjenvalg.
Komiteens videre arbeid:
- Brev til lokallaga med ønske om at de kom med forslag på inntil 10 navn til lista sendt 8.5.18,
svarfrist 20.6.18, 40 lokallag svarte etter en litt forlenget svarfrist.
- Resultatene fra 1. runde offentliggjort 3.7.18
- Brev om 2. runde i lokallaga sendt 16.8.18
- Andre runde gjennomført 11.9.18, de aller fleste laga hadde medlemsmøte 11.9.18 og alle 45
kommunelag svarte.
- Nominasjonskomiteen hadde møter 14.9, 24.9, (intervjuer 18. kandidater til intervju), 2.10,
8.10 og et siste møte på Skype/telefon 15.10.
Komiteens forslag ble offentliggjort 26.10.2018.
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11.2 Nominasjonsmøtet

Nominasjonsmøtet ble holdt på Skatval samfunnshus, Stjørdal, 24. november. Der møtte 156
delegater.
Nominasjonskomiteens forslag til kandidater ble enstemmig valgt på alle plasser og Trøndelag
Senterparti sin første fylkestingslist ble vedtatt.
Fylkestingslista har 65 navn som er det maksimale antall kandidater som kan være på
fylkestingslistene i Trøndelag.
Det er 33 (51 %) kvinner og 32 (49 %) menn på lista.
Det er en god geografisk spredning på kandidatene og alle dagens 47 trøndelagskommuner + Rindal
og Halsa (som blir en del av Trøndelag hhv. 1.1.2019 og 1.1.2020) er representert på lista.
Av de tolv første på lista er det 6 representanter som sitter på fylkestinget i dag og 6 «nye»
fylkestingskandidater.

11.3 Fylkestingslista 2019 – 2023

Nr
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Årsmelding 2018

Navn
Tomas Iver Hallem
Gunn Iversen Stokke
Ada Arnstad
Rasmus Skålholt
Randi Dille
Øyvind Bentås
Guri Heggem
Steinar Aspli
Ida Stuberg
Hallgeir Grøntvedt
Kari Anita Furunes
Ola Husa Risan
Lillian Hatling
Ola T. Heggem

Kommune
Verdal
Skaun
Stjørdal
Orkdal
Namsos
Trondheim
Røros
Nærøy
Inderøy
Ørland
Meråker
Oppdal
Steinkjer
Rindal
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15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
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Steinar Bach
Lars Peder Hammerstad
Astrid Jakobsen
Ole Herman Sveian
Stian Aakre
Jorid Jagtøyen
Alf Magnar Reberg
Jarle Martin Gundersen
Kari Åker
Magnus W. Delbekk
Eline Stene
Knut Arne Strømøy
Maren Grøthe
Dorthea Elverum
Per Olav Tyldum
Kristin Melum Eide
Bjørn Skjelstad
Mariell Toven
Trine Hasvang Vaag
Geir Arild Espnes
Steinar Lyngstad
Mari Storm Myrmæl
Kristian Fremstad
Ellinor Marita Jåma
Marte Halvorsen
Tone Bårdli
Vegard F. Fenes
Marit Voll
Hans Oskar Devik
Ingrid Johanne Haarstad
Olav Jørgen Bjørkås
Siv Remetun Lånke
Johan Petter Skogseth
Kristin Floa
Jon Stølen
Siri Fossum
Espen Lauritzen
Ingri Langaas Mausner
Jan Birger W. Sandmo
Per Røsseth
Marianne Brissach
Anders Grøtådal
Elisabeth Selås
Ingrid Vangstad
Odd Inge Myrvold
Laila Iren Veie

Lierne
Hitra
Osen
Malvik
Nærøy
Melhus
Levanger
Klæbu
Indre Fosen
Steinkjer
Selbu
Frøya
Melhus
Stjørdal
Overhalla
Bjugn
Verran
Trondheim
Snåsa
Oppdal
Namdalseid
Meldal
Agdenes
Namsos
Halsa
Åfjord
Trondheim
Verdal
Røyrvik
Tydal
Flatanger
Rennebu
Frosta
Leka
Hemne
Midtre Gauldal
Vikna
Fosnes
Roan
Selbu
Grong
Holtålen
Agdenes
Steinkjer
Namsskogan
Bjugn
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61
62
63
64
65

Anders Krokstad
Marte Løvik
Ane Aunøien Moen
Bjørnar Buhaug
Hege Nordheim-Viken

Snillfjord
Trondheim
Midtre Gauldal
Indre Fosen
Høylandet

11.4 Fylkesvalgprogram

Programkomiteen har bestått av:
Leder:
Tomas Iver Hallem
Medlemmer:
Guri Heggem
Torkel Ystgaard
Hege Nordheim-Viken
Halgeir Grøntvedt
Marte Løvik
Lars Myhr Sandlund (Senterungdommen)
Komiteen har side mai 2018 arbeidet med å lage et nytt fylkesvalgprogram for valgperioden 2019 –
2023. Komiteen har lagt stor vekt på å ha kontakt med flere etater, bedrifter, organisasjoner og
institusjoner innen ulike felt underveis i denne prosessen.
Programkomiteen hadde sitt 1. utkast til fylkesvalgprogram klart 21. desember. Det ble da sendt på
høring til alle lokallaga med høringsfrist 15. januar. Endelig program vedtas på fylkesårsmøtet 9.
februar 2019.
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12 Økonomi og administrasjon
12.1 Økonomi

Fylkeslagets regnskap for 2018 viser et overskudd på 962 001 kr. før overføring av 650 000 kr. til
valgfond. Etter overføring til valgfond blir resultatet et overskudd på 312 001 kr. Det var budsjettert
med et overskudd på 700 000 kr. og at det skulle settes av 650 000 kr. til valgfond.
Pr. 31.12.2018 har fylkeslaget en fri egenkapital på 1 591 497 kr. Dette sikrer oss en god likviditet
gjennom hele arbeidsåret. I tillegg har fylkeslaget et valgfond avsatt til valgkamp på 1 150 000 kr.

12.2 Ansatte

Rune Hjulstad er fylkessekretær i 100 % stilling, kontorsted Steinkjer.
Siv Sætran er organisasjonsrådgiver i 100 % stilling, kontorsted Trondheim.
Bjørn Ludvig Bergsmo er sekretær for fylkestingsgruppa i 80 % stilling, kontorsted Steinkjer.
Lars Emil Haugen er ungdomssekretær i 20 % stilling, kontorsted Trondheim.
Oddvar Ramsøy var renholder på kontoret i Steinkjer fram til sommeren 2018.
Etter sommeren er Marna Ramsøy renholder på kontoret i Steinkjer.
Gruppeleder i fylkestingsgruppa er frikjøpt 90 % og har kontorplass i fylkeslagets lokaler på Steinkjer.

12.3 Lokaler

Trøndelag Senterparti leier kontorlokaler i 2. etg. i Kongens gt. 40, Steinkjer og i 5. etg. i Bøndenes
Hus, Kongens gt. 30 i Trondheim.
Leieavtalen på kontorlokalene i Steinkjer ble fornyet med fem år i 2018 og går ut 1.5.2023.
Leieavtalen på kontorlokalene i Trondheim ble fornyet med fem år i 2017 og går ut 30.4.2022

Fylkesstyret retter en stor takk til tillitsvalgte, folkevalgte, ansatte og alle som
har stått på for Senterpartiets organisasjon og politiske ideer i 2018!

Steinkjer 21.1.2019
Fylkesstyret
Trøndelag Senterparti
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13 Vedlegg

•

13.1

Bevar nærskoleprinsippet for videregående
skoler i Trøndelag
Vedtatt på fylkesårsmøtet 2018
Senterpartiet ser verdien av å ha videregående skoler
rundt om i hele fylket. Skolestrukturen i tidligere Nordog Sør-Trøndelag har vært noe forskjellig, hvor det i nord
har vært 11 skoler mens det i sør har vært 22.
I regjeringsplattformen som ble fremlagt i januar, foreslo
Høyre, Venstre og Fremskrittspartiet å innføre fritt
skolevalg i hele landet. Dette kan gi negative
konsekvenser for enkelte elevgrupper, for eksempel vil
de som har for svakt karaktersnitt kunne risikere å ikke
komme inn på sin nærmeste skole.
Videre er også nærskoleprinsippet nøkkelen til en
fortsatt desentralisert skolestruktur i Trøndelag. Blant
annet slår en rapport fra Nord-Trøndelagsforskning fast
at; ”Elevstrømmen etter en eventuell innføring av fritt
skolevalg viser en sentralisering, spesielt mot
Trondheim”.
Det er i tillegg avgjørende for næringslivet i distriktene at
man får rekruttert nok lærlinger fra den videregående
skolen, noe et desentralisert skoletilbud og bevaring av
nærskoleprinsippet vil oppfordre til. Dette gjennom at
kjennskap til lokalmiljøene vil kunne bidra til rekruttering
til arbeidslivet utenfor de sentraliserte områdene.
Videre må vi opprettholde IKT-løsninger som
direktesender videovisning av undervisningen fra ett
klasserom til flere andre klasserom. Slik vil elevene
kunne få samme undervisning samtidig, selv om ikke alle
er i samme klasserom.
Et eksempel på dette er Desentralisert kurs i
landbruksfag for voksne, som i dag gjennomføres i et
samarbeid mellom Skjetlein videregående skole og
kommunene Oppdal, Tynset og Røros. 53 elever møter
opp på de 4 klasserommene, eller kobler seg opp via
Skype og får med seg undervisningen derfra.
Trøndelag Senterparti vil:
•
•

•

Bevare nærskoleprinsippet i Trøndelag fylke,
og gjennom dette opprettholde en
desentralisert videregående skolestruktur.
Opprettholde de nåværende skolene i
Trøndelag, men være åpen for å endre
linjetilbudet ved skolene i den hensikt å sikre
rekruttering til næringslivet i hele fylket.
Unntatt er den pågående prosessen med å
realisere en felles videregående skole i Indre
Fosen.
Tilrettelegge for fleksibilitet innen valgfag, i
den hensikt at alle studenter har tilgang på de
fag en ønsker dersom nærskolen ikke har
tilstrekkelig tilbud. Dette kan gjøres ved for
eksempel nettstudier og IKT-løsninger som
sikrer tilbud innen fjernundervisning.
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Legge til rette/arbeide for fleksible
utdanningsløp slik at idrett kan kombineres
med yrkesfag på alle skoler som har både
idrett/ studiespesialisering og yrkesfag.

13.2

En brukervennlig kollektivtrafikk i hele
Trøndelag
Vedtatt på fylkesårsmøtet 2018
Gode kollektiv-løsninger blir viktig i Trøndelag - en stor
region hvor mange vil være avhengige av tog, buss, båt
eller andre kollektive fremkomstmidler for å komme seg
fra A til B. For Trøndelag Senterparti er det viktig å
utvikle et billig, tilgjengelig og brukervennlig
kollektivtilbud, uansett om man reiser til skole,
arbeidsplass, eller andre gjøremål. Dette er viktig for
ungdom og andre uten førerkort, og for alle som ønsker
å benytte andre transportalternativer enn privatbil.
Etter nyttår ble Trøndelag delt inn i nye kollektivsoner,
hvor antallet soner ble redusert fra 810 til 11. I tillegg ble
takstmodellen endret, slik at prisene er like i hele fylket. I
ettertid har man sett at denne justeringen har hatt en
negativ konsekvens for enkelte, f.eks. de som er bosatt
nær en sonegrense med høyt antall sonekryssinger.
Trøndelag Senterparti mener det er klokt å se på
løsninger som i større grad kan tilpasse takst- og
sonestrukturen til innbyggernes reisevaner, slik at det
oppleves som lønnsomt å benytte kollektive
transportmidler til arbeidsplass og skole.
Trøndelag Senterparti mener også at det er på høy tid å
få elektrifisert Trønderbanen, samt på lengre sikt
etablere dobbeltspor mellom Trondheim og Værnes, slik
at man kan få hyppigere avganger og kortere reisetid. Et
godt togtilbud er avgjørende for å få ned utslippene fra
persontransport langs veiene.
Videre vil også Trøndelag Senterparti se på muligheten
for å gjeninnføre «hjem for en 50- lapp», eller lignende
ordninger, for å sikre at ungdommer i hele fylket
kommer seg trygt hjem.
Trøndelag Senterparti vil:
Sikre effektive, billige og brukervennlige
kollektivløsninger i Trøndelag
Tilpasse Takst- og sonestrukturen etter
innbyggernes reisevaner.
Fortsette arbeidet for elektrifisering av
Trønderbanen og Meråkerbanen, og på sikt
også Rørosbanen.
Opprettholde «hjem for en 50 lapp» i
Trøndelag, eller se på muligheten for
tilsvarende ordninger.
Prioritere utbygging av ladestasjoner for
elektriske biler i distriktene.
Utvide ordningen med en godt fungerende
bestillingstransport og tilbringertjeneste for
hele Trøndelag, med godt tilrettelagte
løsninger for innbyggerne
Gjenopprette direkte bussforbindelse
(«helsebuss») mellom Namsos og Trondheim
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-

Arbeide for å utvide togtilbudet mellom
Steinkjer og Grong
Arbeide for totimersfrekvens på Dovrebanen
mellom Oslo og Trondheim

-

13.3 Jordvernet må styrkes.
Vedtatt på fylkesårsmøtet 2018:
Å brødfø egen befolkning er et moralsk ansvar for alle
nasjoner. I Norge importerer vi over halvparten av den
maten vi spiser. Det er et paradoks at det til tross for
bred politisk enighet om å øke matproduksjonen stadig
bygges ned mer matjord. Stortinget har satt mål for hvor
mye landbruksjord som maksimalt kan omdisponeres
hvert år. Med dagens regime for jordvern vil ikke disse
målene bli nådd.
Trøndelag Senterparti ser det utfordrende at nasjonalt
viktige ressurser forvaltes uten en overordnet plan for
nasjonale mål. Matjord er viktig for nasjonal beredskap
og bør derfor forvaltes på lik linje som annen viktig
beredskap.
1.

2.

3.

Trøndelag Senterparti mener at forvaltningen av
matjord skal baseres på langsiktig vern og fortsatt
oppbygging av produksjonsevnen i landbruket.
Trøndelag Senterparti mener det er viktig å holde
fast på lokal demokratisk styring av
arealdisponeringen innenfor klare retningslinjer
vedtatt av felleskapet.
Trøndelag Senterparti mener at jordvernet må
styrkes gjennom lovverket..
a.

Trøndelag Senterparti går inn for et påbud om
å utrede alternative traséer i alle tilfeller der
infrastrukturprosjekter innebærer mulig
disponering av matjord.

b.

Trøndelag Senterparti går inn for at
henvisningen til Jordloven igjen skal tas inn i
Plan- og bygningsloven. Oppføring av boliger
og næringsbygg på god produksjonsjord skal
generelt ikke forekomme. Dette må
tydeliggjøres i nasjonal politikk, og om
nødvendig må innsigelsesinstituttet brukes
sterkere for å nå de nasjonale målene.

c.

Trøndelag Senterparti ønsker å begrense
adgangen til å inngå opsjonsavtaler for kjøp av
matjord der omregulering er formålet.
Opsjonsavtaler på dyrkajord må registreres i et
nasjonalt register for å skape en åpenhet rundt
dette.

d.

Trøndelag Senterparti går inn for at landets
svært begrensa matjordressurs gis vern i
grunnloven.

e.

Trøndelag Senterparti går inn for at det
etableres tilskuddsordninger for jordverntiltak
og nydyrking.
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13.4 Nei til EUs energiunion
Vedtatt på fylkesårsmøtet 2018:
Ren og billig vannkraft er grunnlaget for det moderne
Norge. I over hundre år har streng nasjonal styring og
kontroll skapt norske industriarbeidsplasser, gitt oss
velferd og teknologisk forsprang på flere felt.
Stortingsflertallet kan om kort tid komme til å gi bort vår
nasjonale styringsrett til EUs energibyrå (ACER) og knytte
oss til EUs energiunion via ESA. Spørsmålet blir avgjort
allerede i midten av mars.
I dag har vi et nordisk strømmarked med overskudd av
kraft som gir lave priser. EUs mål er at energi skal flyte
fritt over landegrenser med god nok kapasitet til å
utjevne prisforskjeller.
Trøndelag Senterparti krever at folket, gjennom norske
myndigheter, skal ha uinnskrenket styringsrett over våre
fantastiske naturressurser. Norge må beholde nasjonal
kontroll og råderett over energipolitikken vår –
arvesølvet vårt: Derfor må Stortinget si nei til EUs
energiunion!
13.5

Oppdrettskommunene må få ta del i
verdiskapinga
Vedtatt på fylkesårsmøtet 2018:

Oppdrett av laks og ørret langs vår langstrakte kyst
representerer i dag en næring med stor økonomisk
vekst, og som har framtidsutsikter til ytterligere økt
verdiskaping.
Vertskommunene stiller sine verdifulle naturressurser til
disposisjon for oppdrettsvirksomhet og får ofte lite eller
ingen ting igjen for dette. Mange av eierselskapene med
sine hovedkontor lokaliseres bare enkelte steder i
landet, stort sett langt unna selve merdene og
vertskommunene til disse. Det innebærer ofte at lite av
verdiskapingen blir igjen i lokalsamfunnet.
Det vedtatte havbruksfondet gir nå inntekter til
kommunene, men det er basert på vekst og dermed en
engangsutbetaling, og er derfor svært lite forutsigbart
for å gi kommunene stabile årlige inntekter.
Arbeidet med å få på plass en areal- eller
produksjonsavgift for sjøbasert oppdrett som
godtgjørelse for bruk av fellesskapets arealer må
fortsette for fullt, slik at kommuner som stiller med areal
til oppdrettsproduksjon tilføres årlige forutsigbare og
sikre inntekter.
13.6

Fylkene må få økonomisk rom til å løse
oppgavene som overføres fra staten
Vedtatt på fylkesårsmøtet 2018:
Regjeringens ekspertutvalg for desentralisering av
oppgaver fra staten til fylket har fremmet forslag som på
de fleste områder samsvarer med de
forslag Senterpartiet tidligere har fremmet, men ikke fått
flertall for.
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Nå støtter utvalget Senterpartiets syn på flere områder
og det er vi svært godt fornøyd med. Men Trøndelag
Senterparti ønsker mer.
At ansvaret for Bufetat, familievernet, deler av
Forskningsrådets programmer, kulturminnevernet,
regionapparatet til Innovasjon Norge og mange av
Kulturrådets oppgaver overføres til fylkeskommunene er
bra, men i tillegg vil Senterpartiet jobbe videre for
endringer i styringen av sykehusene, bl.a. sterkere grad
av folkevalgt styring. Vi mener også at
forvaltningsoppgaver som i dag er lagt til Fylkesmannens
miljøavdeling og landbruksavdeling må overføres til
fylkeskommunene.
Regjeringens forslag til oppgaveoverføring vil innebære
en overføring fra staten til fylkeskommunene som utgjør
4.760 årsverk til en kostnad på 23,5 mrd. kroner.
Trøndelag Senterparti forutsetter at det da må følge
penger med overføringene av oppgaver, slik at det blir
samsvar mellom ansvar som er tillagt, oppgaver som
forventes løst og de budsjettrammene fylkene har til
rådighet.
13.7 Pelsdyrnæringa viktig i Trøndelag
Vedtatt på fylkesårsmøtet 2018:
Den nye regjeringsplattformen åpner for en styrt
avvikling av pelsdyrnæringen de neste årene.
Nedleggelse av pelsdyrnæringen setter en
bekymringsverdig presedens. En statlig nedleggelse av
en hel distriktsnæring er i konflikt med et forutsigbart
næringsliv, rekruttering og trygghet for innsats og
investeringsvilje.
I januar 2017 vedtok Stortinget nye og strengere regler
for pelsdyrhold i Norge i forbindelse med vedtaket om
en bærekraftig fremtid for næringen. Disse reglene er
næringen i ferd med å implementere. Noen måneder
senere får næringen motsatt beskjed og må avvikle
driften. Norsk pelsdyrnæring setter dyrenes velferd
først, den har høyere etisk standard enn de fleste andre
land og er et forbilde for andre. Mattilsynet i Trøndelag
påpeker at pelsdyrnæringen er den næringen som har
flest uanmeldte tilsyn, men som samtidig har færrest
pålegg og svært få alvorlige. Ettersom forbudet mot
pelsdyroppdrett ikke er et forbud mot import av pels, vil
dette forslaget i realiteten bety et monopol for salg av
pels i Norge, forbeholdt land med dårligere standard for
dyrevelferd.

færre muligheter for annen husdyr – eller
jordbruksproduksjon.
Trøndelag Senterparti vil:
• Oppfordre Stortinget til å stå på vedtaket fra
januar 2017 om en bærekraftig fremtid for
pelsdyrnæringen.
13.8

Brev fra Rindal Senterparti
Rindal 29.01.18

Årsmøte i Trøndelag Senterparti
Søknad om flytting av fylke.
Rindal Sp søker med dette om overflytting fra Møre &
Romsdal fylkeslag til Trøndelag fylkeslag. Dette med
bakgrunn i Rindal kommunes søknad om overflytting til
Trøndelag. Vi har fått klare signaler fra begge fylker og
beskjed fra departementet om at dette vil gå i orden, og
at vi skal få stemme i Trøndelag i 2019. Det vil derfor
være naturlig for lokallaget å bli overflyttet raskest
mulig, for å få delta i valgprosessen der, og å bli kjent
med kandidatene der før vi deltar ved valget. Vi håper
årsmøtet kan behandle denne saken, og se med velvilje
på søknaden slik at dette går i orden.
Rindal Sp
For styret
Arild Haugen, leder
Vedtak i årsmøtet:
Trøndelag Senterparti ønsker Rindal Senterparti
velkommen til Trøndelag Senterparti når statlige
myndigheter har gjort de nødvendige vedtak om at
Rindal kommune skal bli en del av Trøndelag
fylkeskommune.
Trøndelag Senterparti vil imidlertid inkludere Rindal
Senterparti i nominasjonsprosess og programarbeid fram
mot fylkestingsliste og fylkesvalgprogram 2019 fra dag
en, uavhengig av om statlige myndigheter har gjort de
formelle vedtakene når disse prosessene starter. Hvis
statlige myndigheter mot formodning ikke vedtar Rindal
kommune inn i Trøndelag fylkeskommune vil Rindal
Senterparti bli frakoblet arbeidet med nominasjon og
programarbeid.

Trøndelag Senterparti mener det skal være forutsigbart å
drive næringsvirksomhet i Norge. Vi er derfor kritiske til
at en næring nå avvikles på bakgrunn av moralske
vurderinger fra motstandere av denne typen dyrehold.
Motstand mot annet type dyrehold i landbruket er
allerede i vekst og vi er bekymret for presedensen denne
avviklingen kan sette.
Pelsdyrnæringen er en viktig næring i flere deler av
landet, for mange som hovednæring og for andre som
viktig og avgjørende tilleggsnæring - særlig der det er
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