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1 Tillitsvalgte 
 
Fylkesstyret har i arbeidsåret bestått av: 

Leder: Gunn Iversen Stokke Skaun   
1. nestleder: Per Olav Tyldum  Overhalla 
2. nestleder: Ole Herman Sveian  Malvik 
Studieleder: Guri Heggem  Røros 
Styremedlemmer: Steinar Bach  Lierne 

 Mariell Toven  Trondheim 
 Geir Arild Espenes Oppdal 
 Kari Anita Furunes Meråker 
 Kristian Fremstad Agdenes (Orkland)  
 Pål Sverre Fikse  Verdal 
 Astrid Jakobsen  Osen 
 Espen Lauritzen   Vikna (Nærøysund)  

1. varamedlem (møter fast): Marte Løvik  Trondheim 
 
Medlemmer som møter i kraft av sine verv: 
 Gruppeleder i fylkestingsgruppa: Randi Dille  Namsos (til 9.9.19) 
  Tomas Iver Hallem Vedal (10.9 -15.10.19) 
  Steinar Aspli  Nærøy (fra 16.10 – dd.) 

 Stortingsrepresentanter: Marit Arnstad  Stjørdal 
 Heidi Greni  Holtålen  

 Leder i Senterungdommen: Vegard Frøseth Fenes Trondheim  
 
Varamedlemmer:  
2. vara Marit Voll   Verdal 
3. vara Hallgeir Grøntvedt Ørland 
4. vara Randi Holien Bartnes Steinkjer 
5. vara Knut Arne Strømøy Frøya 
6. vara Borgny Grande   Grong 

 
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 var 3. vararepresentant til Senterpartiets sentralstyre fram til 23. mars. 
Hege Nordheim-Viken ble valgt inn som 4. vararepresentant til sentralstyret på landsmøtet 23. mars.  
 
Gunn Iversen Stokke og Per Olav Tyldum er medlem av landsstyret. 
Per Olav Tyldum var medlem i valgkomiteen til landsmøtet 2019 
 
Ada Arnstad (Stjørdal) var leder i Senterungdommen fram til Senterungdommens landsmøte 9. 
november.  Leder i senterungdommen sitter også i partiets sentralstyre.  



 
 

Årsmelding 2019 Trøndelag Senterparti 6 

På Senterungdommens landsmøte 9. november ble Dorthea Elverum (Stjørdal) valgt som ny 
organisatorisk nestleder i Senterungdommen. Maren Grøte (Melhus) og Petter Vesterdal (Steinkjer) 
er hhv. 2. og 3. vararepresentant til Senterungdommens sentralstyre.   

2 Fylkesårsmøtet 2019 
 
Årsmøtet ble holdt på Scandic Lerkendal, Trondheim 8. – 9. februar 2019. Det møtte 225 delegater 
og 15 gjester. 
 
Fylkesleder Gunn Iversen Stokke ønsket velkommen og det ble holdt minneord over Johan J. 
Jakobsen. 
 
Gunn Iversen Stokke, Heidi Greni og Marit Arnstad hadde innledninger til generaldebatten. Temaer 
som ble løftet av innlederne var blant annet politireform, rovdyr, miljø, beredskap/responstid, 
regionreform, jordvern, næringsfiendtlig politikk (pelsdyr, sukkeravgift, skog- og treforedling, forbud 
mot dyrking av myr.)  
    
I den påfølgende debatten hadde 32 delegater innlegg. 
 
Lørdag morgen innledet leder i programkomiteen Tomas Iver Hallem om programkomiteen sitt 
forslag til fylkestingsprogram. 
I den påfølgende debatten var det 24 delegater som hadde innlegg før fylkesårsmøtet gikk til 
avstemming på de 95 endringsforslagene som var fremmet. 
 
Fylkestingsprogrammet ble enstemmig vedtatt. 
 
Resolusjonskomiteen bestående av Ole Herman Sveian (leder), Ada Arnstad, Steinar Aspli og Petter 
Vesterdal fram resolusjonene og komiteens forslag til behandling. Disse resolusjonene ble vedtatt av 
fylkesårsmøtet: 
 
 «Nord Universitets campuser i Trøndelag utdanner viktig kompetanse for framtida!» 
 «Krav til byvekstavtalen!» 
 «Redd ambulanseredskapen i Trøndelag!» 
 «Nærskolen – Trøndelags fundament for utvikling» 
 «Aktiv ungdomsinvolvering» 
 «Lokalsamfunn skal godtgjøres for bruk av verdifulle ressurser» 
 «Bevar dagens stipendordning» 
 
Årsmelding 2018 for Trøndelag Senterparti ble enstemmig vedtatt. 
 
Regnskapene 2018 for Trøndelag Senterparti ble enstemmig vedtatt med et overskudd på 962 001 kr. 
Det ble satt av 650 000 kr. til valgfond, resten ble overført fri egenkapital. 
 
Arbeidsplan 2019 ble enstemmig vedtatt. 
 
Budsjett 2019 ble enstemmig vedtatt. Budsjettet var på 3 230 000 kr. og det ble budsjettert med et 
underskudd på 639 000 kr. som dekkes inn med bruk av valgfond.  
 
Det var ingen innkomne saker til fylkesårsmøtet 2019.  
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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.  
 
Begge nestlederne hadde takket ja til gjenvalg og 
ble enstemmig valgt. To av de fire 
styremedlemmene som var på valg, Hanne 
Haldogard Bjørkli og Tone Beate Fossli takket nei 
til gjenvalg. Valgkomiteen foreslo Kristian 
Fremstad og Espen Lauritzen som nye 
styremedlemmer og de ble enstemmig gjenvalgt.   
A varamedlemmene gikk Tor Øystein Mebust, 
Kristin Floa og Tor Borgan ut, som nye 
varamedlemmer ble Hallgeir Grøntvedt, Randi 
Holien Bartnes og Borgny grande enstemmig 
valgt. 
 
Det ble også valgt revisor, og ny valgkomite. 
Styrehonorar for 2019 ble også vedtatt. 
 
Under årsmøtemiddagen ble Ida Stuberg og Kari 
Anita Furunes tildelt stortingsgaven for sitt 
engasjement i rovdyrsaken. Marit Arnstad 
overrakte gaven. 
 
 

3 Fylkesstyrets arbeid 
 
3.1 Styremøter 
Fylkesstyret har hatt 9 styremøter i arbeidsåret og behandlet 88 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 lagt noen styremøter 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. I mai var vi på Namsos og i juni var vi på Frøya. I august 
inviterte Ole Herman Sveian fylkesstyret hjem til seg. De resterende møter har vært Trondheim, 
Stjørdal og Steinkjer. 
 
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. 
 
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: 

- Vindkraft 
- Sykehus/beredskap/blålys 
- Nord Universitet 
- Landbruk 
- Samferdsel 
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Alle resolusjonene som ble oversendt fra fylkesårsmøtet er behandlet i fylkesstyret, noen ble 
videresendt til stortingsgruppa, noen til programkomiteen for fylkestingsprogrammet og noen ble 
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/skolering for folkevalgte 
Det er gjennomført en møterunde i de distriktsvise arbeidslagene våren 2019. Der var det ett tema: 
«Klar til valgkamp» 
Det var planlagt møterunde i de distriktsvise arbeidslagene høsten 2019 også, men det ble erstattet 
av skoleringssamling for folkevalgte etter valget. Det gode valgresultatet rundt om i kommunene i 
hele Trøndelag sikret oss mange folkevalgte, både ferske og rutinerte. Det ble derfor besluttet å 
invitere alle folkevalgte etter valget 2019 til samling på Stjørdal 25. -26. oktober. Her var det veldig 
bra oppmøte med rundt 150 deltakere som er nesten 50 % av alle våre folkevalgte i Trøndelag.   
 
3.4 Blålyskonferanse 
27. april inviterte Senterpartiet til «Blålyskonferanse» der alle blålysetatene deltok med innledere i 
tillegg til DFS. Konferansen var åpen for alle. Det kom ca. 60 deltagere og tilbakemeldingene på 
konferansen var veldig gode, og vi fikk god mediedekning.   
 
3.5 Senterpartiets hedersmerke    
Det ble tildelt ett hedersmerke i Trøndelag i 
2019. 
Johannes Brandtzæg ble tildelt Senterpartiets 
hedersmerke av 1. nestleder Ola Borten Moe 
under festmiddagen på fylkesårsmøtet 2019.  
 
Johannes Brandtzæg var Senterpartiets siste 
politiske redaktør i Trønder Avisa da ordningen 
med politiske redaktører ble avviklet i 1996. 
Som politisk redaktør i Trønder-Avisa var han 
også medlem av fylkesstyret og deltok 
selvfølgelig også på fylkesårsmøter og 
landsmøter i Senterpartiet. Før ha ble redaktør 
i 1979 var han fylkesleder i perioden 1974 – 
1980. 
 
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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3.6 Landsmøtet 2019 
Senterpartiets landsmøte ble holdt 
på Scandic Hamar 22. – 24. mars. 
Trøndelag Senterparti stilte med en 
fulltallig delegasjon: Gunn Iversen 
Stokke, Vegard Frøset Fenes, Randi 
Dille, Tomas Iver Hallem, Heidi Greni, 
Per Olav Tyldum, Nora Stein Baustad, 
Steinar Bach, Kari Anita Furunes, Ida 
Stuberg, Hege Nordheim-Viken, Ole 
Herman Sveian, Guri Heggem, 
Mariell Toven, Geir Arild Espnes, 
Elisabet Selås, Anita Ravlo Sand, Siril 
Hafstad, Hallvard Arne Laugen, Knut 
Arne Strømøy, Arne Langmo, Petter 
Vesterdal, Mari Bjørnstad, Randi 
Holien Bartnes, Liv Darell, Øyvind 
Skarstad, Siv Remetun Lånke, Hilde Kristin Viggen Rønneberg, Merete Bøhn-Flatås, Tor Helge Forbord 
Slind, Marte Løvik, Vigdis Nordheim, Jon Husdal og Jon P. Husby. I tillegg møtte Ola Borten Moe, 
Marit Arnstad og Ada Arnstad som medlemmer i sentralstyret, Dorthea Elverum møtte fra 
Senterungdommen. Bjørn Arild Gram var observatør som nestleder i KS.  Siv Sætran, Bjørn Ludvig 
Bergsmo, Lars Emil Haugen og Rune Hjulstad var med som sekretariat/ansatte. 
 
Trøndelagsdelegasjonen hadde en rekke gode innlegg i alle debattene. På forhånd hadde fylkesstyret 
sendt inn flere resolusjoner fra fylkesårsmøtet som innspill til resolusjoner fra landsmøtet og mye av 
det ble med videre inn i omforente resolusjoner som ble vedtatt av landsmøtet.  
    
 

4 Lokallag 
 
Trøndelag Senterparti har pr. 31.12.2019 2 822 medlemmer som har betalt kontingenten for 2019. 
Dette er en medlemsøkning på 213 medlemmer fra 2018. Fra 1.1.2019 ble også Rindal sine 42 
medlemmer med i Trøndelag Senterparti sine medlemstall. 
 
Trøndelag Senterungdom har pr. 31.12.2019 296 betalende medlemmer. Dette er en nedgang på 10 
fra forrige år.  
 
Trøndelag Senterparti har i 2019 48 lokallag fordelt på 38 kommuner.  
Det er lokallag i alle kommunene i fylket med unntak av Røyrvik. I Steinkjer, Levanger og Nærøysund 
kommuner har Senterpartiet flere lokallag. 
 
Fra 1.1 2020 blir gamle Halsa kommune slått sammen med Hemne til Heim kommune og da også en 
del av Trøndelag. Medlemmene i Halsa ble overflyttet til Heim i 2019.   
 

  



 
 

Årsmelding 2019 Trøndelag Senterparti 10 

4.1 Medlemstall i lokallaga 
LOKALLAG 2017 2018 2019 Endring 
Beitstad 30 31 30 -1 
Ekne 22 26 27 1 
Flatanger 23 23 22 -1 
Frol 64 63 69 6 
Frosta 28 25 23 -2 
Frøya 12 16 34 18 
Grong 68 65 74 9 
Heim  56 82 26 
Hitra 22 30 30 0 
Holtålen 32 30 35 5 
Høylandet 65 77 76 -1 
Inderøy 113 118 121 3 
Indre Fosen 124 116 119 3 
Kvam 20 19 17 -2 
Leka 29 24 28 4 
Lierne 43 41 54 13 
Malvik 40 41 56 15 
Melhus 81 81 89 8 
Meråker 23 24 28 4 
Midtre Gauldal 63 61 60 -1 
Namsos 89 83 85 2 
Namsskogan 17 20 20 0 
Nærøy 76 77 90 13 
Ogndal 18 18 17 -1 
Oppdal 52 62 72 10 
Orkland  139 150 11 
Osen 19 25 25 0 
Overhalla 92 85 96 11 
Rennebu 30 37 44 7 
Rindal  *35 42 7 
Røros 32 34 42 8 
Røyrvik 4 3 3 0 
Selbu 58 51 51 0 
Skaun 44 49 49 0 
Skogn 46 46 44 -2 
Snåsa 44 48 54 6 
Sparbu 51 53 56 3 
Steinkjer/Egge 44 46 53 7 
Stjørdal 126 123 126 3 
Stod 23 22 20 -2 
Trondheim  136 140 165 25 
Tydal 18 18 22 4 
Verdal 106 104 101 -3 
Verran 25 23 25 2 
Vikna 30 35 47 12 
Ytterøy 29 28 29 1 
Ørland 65 154 105 -49 
Åfjord 82 82 86 4 
Åsen 24 37 29 -8 
Totalt 2282 2609 2822 213 
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5 Senterpartiets studieforbund i Trøndelag 
 
Senterpartiets studieforbund av Trøndelag er organisert ved fylkesstudieleder Guri Heggem, 
fylkesleder i Senterungdommen 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. I tillegg har de lokale studielederne en viktig rolle 
for å følge opp dette arbeidet i lokallagene.  
 
Det er registrert totalt ….....studietimer i Trøndelag i 2019 er …...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 2018 inn 1215 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 2018 genererte i overkant av 90 000 til lokallaga og 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. 
 
Jon P Husby (leder), Trine Haug (nestleder) og Marte Løvik (medlem) ledet ordførerforum gjennom 
arbeidsåret frem til konstituering av nytt ordførerforum etter valget høsten 2019.  
 
Styret for ordførerforum er: 
     Hege Nordheim Viken, leder 
     Geir Arild Espenes, nestleder 
     Medlemmer: Steinar Aspli,  
 Vibeke Langli, Bjørnar Buhaug 
 
Det ble avholdt to møter i ordførerforum i 
2019. 
 
1.august  
Samling av ordførerforum og 1. kandidater 
 
Møtet ble gjennomført i bystyresalen i 
Trondheim. 1. kandidat på fylkestingslisten 
Tomas Iver Hallem innledet med en siste ”peptalk” før valgkampinnspurten. 1.  kandidatene i de ulike 
kommunene redegjorde for status på valgkamparbeidet i sine kommuner.  
 
30 – 31. oktober  
Ordførerforum på studietur til Oslo 
Ordførerforum tok turen til Oslo, og stortinget i forkant av Senterpartiets nasjonale 
ordførerkonferanse. Innledninger og orienteringer om aktuelle saker fra flere av partiets 
stortingsrepresentanter, og ansatte i sekretariatet. Fokuset for samlingen var å konstituere nytt 
forum etter valget, bidra til at folk ble bedre kjent, og med de som jobber for partiet sentralt.  
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7 Mediafonet 
 
Mediafondet er på 1 738 kr. Det ble i 2019 kjøpt to aksjer á 8 000 kr. i AS Nord-Trøndelag i 2019. Den 
ene aksjen ble finansiert med midler fra mediafondet og mediafondet er således redusert med 8 000 
kr.  
 
Mediafondet skal brukes til investeringer, motiverende tiltak og utdanning innenfor informasjon – 
presse – media.  
 
Midler fra fondet skal fortrinnsvis ha som siktemål å fremme Trøndelag Senterparti sin innflytelse i 
mediebedrifter, bedre organisasjonens kunnskap innenfor media og informasjon og støtte opp om 
fylkesorganisasjonens langsiktige politiske mål gjennom mediepolitiske tiltak.  
 

 

8 Senterungdommen 
 
8.1 Tillitsvalgte 
Fylkesstyret har i arbeidsåret 2019 hatt 
følgende sammensetning:  
Fylkesleder:     
Vegard Frøseth Fenes, Trondheim  
Politisk nestleder:    
Petter Vesterdal, Steinkjer 
Organisatorisk nestleder:   
Nora Stein Baustad, Stjørdal/Trondheim 
1. styremedlem:    
Maren Grøthe, Melhus 
2. styremedlem:    
Mari Storm Myrmæl, Meldal 
3. styremedlem:  
Magnus Ottermo Lund, Verdal 
4. styremedlem:   Karen Elverum, Stjørdal 
5. styremedlem:   Sondre Aarflot Saksvik, Orkland 
 
1. varamedlem:   Cathrine Vuttudal, Skaun 
2. varamedlem:   Marie Staberg, Inderøy 
3. varamedlem:   Eline Stene, Selbu* 
4. varamedlem:   Sigurd Ramdal, Leksvik 
5. varamedlem:   Andreas Røsseth, Foldereid 
 
*Eline Stene ble innvilget fritak fra sitt verv fra og med fylkesstyrets møte 18. september 2019. Dette ble gjort i samråd med 
Stene for å unngå mulig konflikt med Senterungdommens nasjonale vedtekter når Stene ble ansatt som 
organisasjonssekretær i Senterungdommen.  
 
Sentralt tillitsvalgte:  
Vegard Frøseth Fenes har vært medlem av landsstyret i Senterungdommen, og fast medlem i 
fylkesstyret til Trøndelag Senterparti. Ada Johanna Arnstad var leder i Senterungdommen frem til 
landsmøtet 2019, da Torleik Svelle fra Lillehammer overtok ledervervet. Dorthea Elverum har vært 
fast medlem i sentralstyret, og Lars Myhr Sandlund har vært 3. vara til i sentralstyret.  
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På landsmøtet 2019 ble Dorthea Elverum valgt som ny organisatorisk nestleder i Senterungdommen 
etter Anette Raakil fra Østfold. Samtidig ble Maren Grøthe og Petter Vesterdal valgt som hhv. 2. og 3. 
varamedlem.  
 

• Sondre Saksvik 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 samt. styreleder i styret til 

Trøndelag Barne- og Ungdomsråd 
 
Annet:  

• Lars Myhr Sandlund har i løpet av arbeidsåret innehatt vervet som president i NCF (Nordiska 
Senterungdommens Forbund) 

 
8.2 Aktivitet i fylkeslaget 
Fylkesstyret har avholdt månedlige møter, med unntak av juli og desember. Av disse møtene har 8 
vært fysiske, hvor vi blant annet har besøkt Orkdal, Levanger og Skatval i tillegg til å bruke 
Senterpartiets lokaler i Steinkjer og Trondheim. Ellers er det en stor fordel for Senterungdommen at 
Senterpartiet har to kontorsteder med møtefasiliteter, da det gjør at fylkesstyret og lokallaga i 
nærheten kan avholde kveldsmøter gjennom året uten å få engangskostnader for leie av lokaler.  
 
Utover dette har 2019 vært et arbeidsår med høy aktivitet for Senterungdommen, med avvikling av 
skolering, valgkamp og skoledebatter. I starten av arbeidsåret arrangerte vi et godt besøkt årsmøte 
kombinert med valgkampskolering i Trondheim, hvor vi hadde i opp imot 30 deltakere i løpet av 
helga. Her hadde vi blant annet fokus på debatteknikk, hvordan man står på valgtorg, og veien frem 
mot valgkampen. Ellers har vi både arrangert egne arrangementer som vømmøltog, skolevalgvake – 
samt. deltatt på sentrale arrangementer som vårslepp, sommerleir og landsmøte. I 2019 ble 
landsmøtet arrangert på Fornebu, og dette ble på flere måter en begivenhetsrik helg for Trøndelag 
Senterungdom. Våre medlemmer Dorthea Elverum, Maren Grøthe og Petter Vesterdal ble valgt inn i 
sentrale posisjoner, og alle disse skal enten lede eller delta i viktige prosesser og utvalg for 
Senterungdommen i året som kommer. Av politiske gjennomslag fikk vi både vedtatt en resolusjon 
innsendt av fylkeslaget som omhandlet strukturreform i høyere utdanning, og en resolusjon innsendt 
av Trondheim Senterstud om tegnspråk. Vi er stolte av at Trøndelag Senterungdom er en tydelig 
aktør på landsmøtene som markerer 
seg både politisk og leverer talenter 
til sentrale verv.  
 
I løpet av året har det blitt utgitt to 
utgaver 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. Utgiver har vært 
Fylkesstyret, og redaktør har vært 
organisatorisk nestleder Nora Stein 
Baustad.  
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Andre aktiviteter i 2019 som Senterungdommen har arrangert eller deltatt på  
• Vårslepp på Sundvollen 8. – 10.  mars 
• Årsmøte og valgkampskolering, Trondheim 1. – 3. mars 
• Deltakelse i «vømmøltoget» under Vømmølfestivalen, Verdal 1. juni 
• Sommerleir og 70. årsjubileum, Sørmarka/ Østfold 4. – 7. juli 
• Skolevalgvake, Trondheim 4. september 
• Landsmøte på Quality Fornebu 8. – 10. november 
• Julebord i Meråker 21. desember 

 
8.3 Media 
Arbeidsåret 2019 har vært preget av mange gode oppslag og innlegg, særlig i forbindelse med 
valgkampen. Her er noen eksempler:  

- 16. februar/ Trønderbladet: Redaksjonelt med Maren Grøthe om ungdomsråd og vedtaket 
fra forrige fylkesårsmøte i Senterpartiet. 

- 24. mars/ Bladet: Redaksjonelt fra landsmøtet i Senterpartiet med bla. Ada Arnstad om 
sentralisering og regjeringas økonomiske politikk 

- 25. juni/ Trønderbladet med flere: leserinnlegg om videregående skole av Vegard Frøseth 
Fenes 

- 9. juli/ Inderøyningen: Redaksjonelt om klimapolitisk møte med Inderøy Senterungdom 
- 13. juli/ Adresseavisen: Ada Arnstad forbindelse med Arendalsuka 
- 31. juli/ Nationen: Einar Nørbech og Emilie Løkken fra Røros om nedleggelse av 

trafikkstasjoner 
- 4. september/ Trønder- Avisa: Vegard Frøseth Fenes i intervju om skolevalgresultatet 
- 4. september/ NRK Midtnytt: Vegard Frøseth Fenes i direkteintervju om 

skolevalgresultatene. 
- 14. oktober/ Nea Radio: Dorthea Elverum i intervju om Senterungdommens landsmøte bla.  

 

8.4 Valgkamp 2019  
 

Skolevalg 
Tradisjonen tro hadde 
Senterungdommen ansvaret for 
skolevalgkampen, som ble avhold ved 
alle videregående skoler i fylket. Det er 
en stor og omfattende jobb å finne nok 
debattanter og standmannskap, men 
Senterungdommen greide å stille ved 
alle skoler og aktiviteter – med unntak 
av kun et valgtorg. Det var fylkesstyret 
som sto for organiseringen av 
skolevalgkampen, med god hjelp av 
ungdomssekretær Lars Emil Haugen i en 
koordinerende rolle. Resultatmessig endte vi opp med 14,1% i skolevalget for Trøndelag.  
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I ettertid ser man at det hadde vært en fordel å 
komme i gang med organiseringen av 
skolevalgkampen enda tidligere, da det er et 
tidkrevende arbeid. Dette har også sammenheng 
med eksterne faktorer som Senterungdommen 
ikke kan kontrollere, som i hovedsak er 
fylkeskommunen som tilrettelegger og skolene 
som arrangør.Lokal- og fylkestingsvalg 
Senterungdommens ungdomskandidater ved 
fylkestingsvalget 2019 var Ada Johanna Arnstad 
og Ola Husa Risan, henholdsvis med nummer 3. 
og 12. som listeplasseringer. Som en av 
toppkandidatene gjorde Ada en strålende 
innsats, og var en kandidat som profilerte seg på 
en god måte både før og etter valgkampen. Etter 
valget kom begge inn som faste medlemmer i 
fylkestinget, i tillegg til at Ada ble valgt som 
medlem i fylkesutvalget.  

 
8.5 Medlemsverving og lokallag 
I 2019 har det blitt avhold flere oppstartsmøter 
med godt potensiale, men resultatet ble kun ett 
nytt lokallag – Røros Senterungdom. Til gjengjeld 
har dette lokallaget fått god synlighet lokalt og 
regionalt, takket være engasjerte medlemmer som er aktivt ute i media. På grunn av valgår har 
kapasiteten i fylkesstyret til å arbeide med lokallag vært noe begrenset, men vi har store ambisjoner 
for dette området i det kommende mellomvalgåret. Videre vil vi også trekke fram at godt samarbeid 
med lokallag i Senterpartiet har vært en avgjørende faktor for å starte opp Senterungdomslag.  
 
I starten av arbeidsåret hadde Trøndelag Senterungdom 306 medlemmer, og per 31. desember 2019 
var medlemstallet 296. Ellers har fylkeslaget fått inn et høyt antall nyinnmeldinger i arbeidsåret, men 
sliter med lav reell medlemsvekst på grunn av medlemmer som ikke re-verves. Det burde derfor ha 
blitt satset mer både på verving og re-verving. Ellers har lokallagene hatt noe varierende 
aktivitetsnivå, men jevnt over ganske likt som tidligere år.  
 
Følgende lokallag har vært operative dette arbeidsåret, med lokallagsledere (navn i parentes er nye 
ledere fra høst 2019): 

Neadalen Senterungdom: Kristin Marstad 
Trondheim Senterstud:   Torleik Svelle (Nora Baustad)  
Trondheim Senterungdom:  Bård Andreas Henriksen  
Inderøy Senterungdom:  Marie Staberg 
Innherred Senterstud:   Astrid Laugen (Karen Elverum) 
Meråker Senterungdom:  Maria Økdal 
Steinkjer Senterungdom:  Lars Myhr Sandlund 
Stjørdal Senterungdom:  Henrik Myhr (Nora Baustad)  
Verdal Senterungdom:   Håkon Holme 
Ytre Namdal Senterungdom:  Anette Laugen 
Orkdal Senterungdom:   Sondre Aarflot Saksvik 
Melhus Senterungdom:  Maren Grøthe 
Røros Senterungdom:                  Emilie Ryen Løkken  
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8.6 Ansatte og samarbeid med fylkeskontoret  
I 2019 har Lars Emil Haugen vært ansatt som ungdomssekretær, med kontorsted Trondheim. Han har 
blant annet hatt ansvar for oppfølging av regninger og utlegg, forberedelse og etterarbeid i 
forbindelse med møter og bestilling av reiser. Ungdomssekretæren er en viktig del av den daglige 
driften i fylkeslaget, og har bidratt til å gjøre samarbeidet mellom Senterungdommen og 
Senterpartiet knyttet til driftsoppgaver enklere. Utover dette har leder og Senterungdommens 
arbeidsutvalg i fylkesstyret hatt jevnlig kontakt med de ansatte, og fått mye hjelp med ting vi lurer 
på. 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.  
 
 

9 KS 
 
 
Marit Voll var leder i KS i Nord-Trøndelag fram til 7. 
november 2019.  
Jorid Oliv Jagtøyen var nestleder i KS Sør-Trøndelag 
fram til 7. november 2019. 
Jarle Martin Gundersen var styremedlem i KS Sør-
Trøndelag fram til 7. november 2019. 
På fylkesmøtet i KS Trøndelag 7. november 2019 ble 
det valgt nytt styre.  
Som leder for KS Trøndelag ble Ole Herman Sveian 
valgt. Borgny Grande, Jorid Oliv Jagtøyen,  
Steinar Aspli og Bjørnar Buhaug ble valgt inn i styret. 
 
Bjørn Arild Gram er nestleder i KS nasjonalt.  
 
 

10 Fylkestingsgruppas virksomhet 
 
10.1 Gruppeledelse og sekretariat fram til valget 
Følgende var 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 fylkestingsgruppa. Han hadde  
80 % stilling t.o.m. september, og etter det har han redusert stillingen til 60 % etter at han ble valgt 
til ny gruppeleder for Sp i Steinkjer. Bergsmo var sykemeldt i 2,5 måneder våren og sommeren 2019, 
og i denne perioden var det Siv Sætran som bisto fylkestingsgruppa.   
 
F.o.m. 1.desember er fylkestingsrepresentant Guri Heggem ansatt i en kombinasjonsstilling i 
Trøndelag Senterparti, der en del av stillingen er finansiert av fylkestingsgruppa, med påfølgende 
delansvar for å være sekretær for fylkestingsgruppa i samarbeid med Bergsmo.  
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10.2 Fordeling av verv i fylkesutvalg, kontrollutvalg og hovedutvalg fram til valget 
Fram til fylkestingsvalget var Senterpartiets 14 representanter fordelt slik i de viktigste politiske 
organene: 
 
Fylkesutvalget: 
Tomas Iver Hallem  Verdal  fylkesvaraordfører 
Gunn Iversen Stokke Skaun 
 
HU for kultur: 
Britt Tønne Haugan Levanger fraksjonsleder 
Rasmus Skålholt Orkdal 
 
HU for næring: 
Randi Dille  Namsos fraksjonsleder 
Rune Krogh  Røros 
Ida Stuberg  Inderøy 
 
HU for transport: 
Steinar Aspli  Nærøy  fraksjonsleder 
Anita Ravlo Sand Levanger 
Stian Aleksander Aakre Nærøy 
 
HU for veg: 
Gunn Iversen Stokke Skaun  leder og fraksjonsleder 
Bjørn Arild Gram Steinkjer 
Hege Nordheim-Viken Høylandet 
 
HU for Utdanning: 
Liv Darell  Indre Fosen nestleder og fraksjonsleder 
Gunnar Alstad  Stjørdal 
 
Kontrollutvalget: 
Kari Anita Furunes Meråker (Kari Anita var varamedlem til fylkestinget) 
 
Følgende varamedlemmer har møtt i fylkestinget og/eller hovedutvalg i løpet av 2019, fram til 
fylkestingsvalget: 
 
Magnus W. Delbekk Steinkjer 
Kari Anita Furunes Meråker 
Einar Otto Ingulfsvann Lierne 
Vegard Frøseth Fenes Trondheim 
Marit Voll  Verdal 
Bjørnar Buhaug  Indre Fosen 
Laila Selnes Lund Ørland 
Ingrid E. H. Vangstad Steinkjer 
Borgny K. Grande Grong 
 
I tillegg har Randi Dille, Liv Darell og Gunnar Alstad møtt som varamedlemmer i fylkesutvalget i løpet 
av 2019, fram til fylkestingsvalget. 
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10.3 Aktiviteten i fylkestinget, fylkesutvalget og hovedutvalgene. 
Det ble holdt 3 møter/samlinger i fylkestinget før valget – i Steinkjer, Trondheim og på Oppdal.  
Etter valget ble det holdt konstituerende fylkesting i Trondheim i oktober og ordinært fylkesting i 
Steinkjer i desember. 
 
Det er holdt om lag 20 møter til sammen i fylkesutvalget i løpet av 2019, og disse holdes vekselvis i 
Trondheim og Steinkjer (med noen få unntak). 
 
Det er holdt 4 møter/samlinger for alle hovedutvalg før valget i 2019, 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. Etter 
valget ble det arrangert folkevalgtopplæring for hovedutvalgene sist i oktober, samt én ordinær 
møterunde i november. 
 
Fylkestingsgruppa samles til møte 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.   
 
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. Fylkestingsgruppas 

økonomi 
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 % (tilsvarende 89 % av godtgjøringsnivået til 
en stortingsrepresentant). Nestledere i hovedutvalg godtgjøres med 20 %.  
Godtgjøringsreglementet som er vedtatt av fylkestinget medfører at Senterpartiets gruppe fram til 
fylkestingsvalget hadde en såkalt grupperessurs på i alt 154 %, som ble fordelt mellom gruppeleder 
Randi Dille (tilnærmet 100 % stilling), nestleder Liv Darell og gruppestyremedlem Gunnar Alstad.  
 
I den nye fylkestingsgruppa er det en grupperessurs på 148 %, som fordeles med 100 % på 
gruppeleder Steinar Aspli, og resterende ressurs fordeles mellom Randi Dille, Guri Heggem og Ada 
Arnstad.  
 
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 Valgkamp - valgresultat – forhandlinger – nytt gruppestyre 
I god tid før valget og gjennom hele valgkampen var Trøndelag Sp veldig tydelige på at vi skulle gå til 
valg med mål om å få størst mulig oppslutning og å erobre fylkesordførervervet. Prioritering av saker, 
profilering av kandidater og strategien for valgkampen ble derfor lagt opp etter dette. Et godt 
valgresultat med best mulig oppslutning vil alltid være det beste utgangspunktet for å kunne oppnå 
ønskede posisjoner etter valget. Det var ingen diskusjon internt i fylkespartiet om denne strategien. 
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Resultatet i fylkestingsvalget ble 21,3 %, og 13 av 59 mandater. Senterpartiet ble dermed nest største 
parti i det nye fylkestinget. Stemmetallet var 46.823, som var en økning med mer enn 20.000 
stemmer siden fylkestingsvalget i 2015 (som var det siste valget før fylkessammenslåingen).  
 
11.september, to dager etter valget, ble det skrevet avtale mellom Ap, Sp, SV og KrF, som innebar at 
Tore O. Sandvik (Ap) fortsatt blir fylkesordfører og at vår 1.kandidat Tomas Iver Hallem fortsatt blir 
fylkesvaraordfører. Sp sikret seg 4 av 15 plasser i fylkesutvalget, og ledervervene i hovedutvalg for 
utdanning og hovedutvalg for veg. 
 
Fylkestingsgruppa holdt konstituerende møte den 30.september, og der ble følgende gruppestyre 
valgt (m.v.f. 16.oktober 2019): 
Steinar Aspli  gruppeleder 
Ada Arnstad  nestleder 
Tomas Iver Hallem styremedlem 
Hallgeir Grøntvedt styremedlem 
Kari Anita Furunes styremedlem 
 
Gruppestyret legger opp til å møtes hver mandag, fortrinnsvis i Trondheim eller Steinkjer. Noen av 
møtene kan kjøres som skypemøter for en eller flere av deltakerne. 
 

10.6 Frostaerklæringen – en politisk plattform. 
De fire partiene som like etter valget ble enige om å samarbeide i den nye valgperioden, altså Ap, Sp, 
SV og KrF, samlet seg på Frosta i månedsskiftet september/oktober for å lage en politisk plattform for 
«å utvikle Trøndelag fram mot 2030». Dette arbeidet gikk uten krevende diskusjoner.  
I innledningen til dokumentet som ble døpt «Frostaerklæringen», het det bl.a.: 
 

Denne plattformen skal utvikle hele Trøndelag videre og svare på klimautfordringene.  
Trøndelags styrker og fortrinn skal utvikles videre gjennom en satsing på: 

- Verdiskaping i hele fylket 
- Et trygt og rettferdig arbeidsliv 
- Utdanning hele livet 
- Forskning og teknologiutvikling 
- Transport og kommunikasjoner i hele fylket 
- Kultur og opplevelser 

 
Fylkestingsgruppa godkjente den politiske plattformen på et møte den 9.oktober, og mente at 
Trøndelag Sp her hadde fått gjennomslag for store deler av vårt fylkestingsprogram, som ble vedtatt 
av fylkesårsmøtet i februar 2019.    
 
Ved behandlingen av økonomiplanen for 2020-2023 inkludert budsjett for 2020 i fylkestinget i 
desember, ble hele denne plattformen vedtatt sammen med andre verbalforslag og tallendringer.  
På denne måten har Frostaerklæringen blitt et direkte styringsdokument for Trøndelag fylke for hele 
valgperioden 2020-2023. 
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10.7 Medlemmer i fylkesutvalget, kontrollutvalget og hovedutvalgene etter valget. 
På det konstituerende fylkestinget den 16.oktober ble Senterpartiets representanter fordelt slik i 
fylkesutvalget og hovedutvalgene (HU): 
  
Fylkesutvalget: 
Tomas Iver Hallem  Verdal  fylkesvaraordfører 
Ada Arnstad  Stjørdal 
Hallgeir Grøntvedt Ørland 
Kari Anita Furunes Meråker 
 
HU for kultur: 
Ada Arnstad  Stjørdal  fraksjonsleder 
Ola Husa Risan  Oppdal 
Lillian Hatling  Steinkjer 
 
HU for næring: 
Randi Dille  Namsos fraksjonsleder 
Guri Heggem  Røros 
 
HU for transport: 
Steinar Aspli  Nærøysund fraksjonsleder 
Øyvind Bentås  Trondheim 
 
HU for veg: 
Hallgeir Grøntvedt Ørland  leder og fraksjonsleder 
Gunn Iversen Stokke Skaun   
Ida Stuberg  Inderøy 
 
HU for utdanning: 
Kari Anita Furunes Meråker leder og fraksjonsleder 
Rasmus Skålholt Orkland 
 

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



 
 

Årsmelding 2019 Trøndelag Senterparti 21 

Kontrollutvalget: 
Hege Nordheim-Viken Høylandet (Hege er ikke medlem av fylkestinget) 
 
Følgende varamedlemmer har møtt i fylkestinget og/eller hovedutvalg i løpet av høsten 2019, etter 
fylkestingsvalget: 
 
Ola T. Heggem  Rindal 
Steinar Bach  Lierne 
Ole Herman Sveian Malvik 
Stian Aleksander Aakre Nærøysund 
 
10.8 Varamedlemmer til fylkesutvalget, kontrollutvalget og hovedutvalgene. 
Varamedlemmer til fylkesutvalget (FU) er valgt blant fylkestingets medlemmer: 
 
Fylkesutvalget:  1. Steinar Aspli, Nærøysund (har møtt som vara i FU i løpet av høsten) 
   2. Gunn Iversen Stokke, Skaun 
   3. Rasmus Skålholt, Orkland 
   4. Randi Dille, Namsos 
   5. Øyvind Bentås, Trondheim 
   6. Guri Heggem, Røros 
 
Varamedlemmer til kontrollutvalget og hovedutvalgene (HU) er valgt blant fylkestingets 
varamedlemmer (noen er varamedlemmer til to hovedutvalg): 
 
Kontrollutvalget: 1. Kristian Martin Fremstad, Orkland 
   2. Marit Voll, Verdal 
 
HU for kultur:  1. Lars Peder Hammerstad, Hitra 
   2. Eline Stene, Selbu 
   3. Knut Arne Strømøy, Frosta 
   4. Magnus W. Delbekk, Steinkjer 
   5. Kari Åker, Indre Fosen 
 
HU for næring:  1. Steinar Bach, Lierne 
   2. Jorid Oliv Jagtøyen, Melhus 
   3. Jarle Martin Gundersen, Trondheim 
   4. Dorthea Elverum, Stjørdal 
 
HU for transport: 1. Ole Herman Sveian, Malvik 
   2. Stian Aleksander Aakre, Nærøysund 
   3. Maren Grøthe, Melhus 
   4. Dorthea Elverum, Stjørdal 
 
HU for veg:  1. Ola T. Heggem, Rindal 
   2. Kari Åker, Indre Fosen 
   3. Knut Arne Strømøy, Frøya 
   4. Eline Stene, Selbu 
   5. Per Olav Tyldum, Overhalla 
 
HU for utdanning: 1. Astrid Jakobsen, Osen 
   2. Maren Grøthe, Melhus 
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   3. Magnus W. Delbekk, Steinkjer 
   4. Alf Magnar Reberg, Levanger 
 
Oversikt over alle øvrige valgte medlemmer og varamedlemmer finner man på 
www.trondelagfylke.no under «Politisk organisering - Styrer, råd og utvalg» 
 
10.9 Aktuelle/omfattende saker i hovedutvalgene/fylkesutvalget/fylkestinget som 

det er arbeidet med og/eller fremmet forslag i (gjelder hele 2019, både før og 
etter valget) 

• NOU 2018:11, Ny fjellov 
• Kulturstrategi for Trøndelag 2019-2022 
• Endring i retningslinjer for skoleskyss i grunnskolen og den videregående skolen 
• Miljøpakke for transport i Trondheim 
• Kunstnerisk utsmykking av fylkeskommunale bygg – nye retningslinjer 
• Forslag til ny studiestedsstruktur ved Nord Universitet 
• Høring – nytt inntektssystem for fylkeskommunene 
• Strategi for regionbussanbud 2021 
• Eiermelding AtB 
• Regionale næringsfond 2019 
• Årsrapport 2018 med regnskap og årsberetning for Trøndelag fylkeskommune 
• Kompetansestrategi for Trøndelag 
• NVEs forslag til nasjonal ramme for vindkraft på land – høring 
• Eierskapsmelding 2019 
• Økonomiplan 2020-2023, Utfordringsdokument 
• Vurdering av behov for endringer i reglement for delegering av ansvar og myndighet 
• Lierne kommune – midtveisevaluering av omstillingsprogrammet i Lierne 
• Delstrategi trafikksikkerhet for Trøndelag 
• Delstrategi gods 2019-2030 
• Delstrategi sjø 
• Delstrategi mobilitet 2010-2030 
• Infrastrukturavtale mellom AtB og Trøndelag fylkeskommune 
• Kulturstrategi for Trøndelag 2018-2019 
• Tilskudd til kulturtiltak – prosjektstøtte 2019 
• Revidert reglement for integreringsrådet i Trøndelag fylkeskommune 
• Skolebruksplan Trøndelag – elevtallsutvikling mot 2030 
• Utredning Campus Namdal – status 
• Framtidig organisering av Skjetlein og Mære sine utviklingsavdelinger 
• Driftsrapport 1/2019 og budsjettjustering 
• Navn på den nye skolen i Indre Fosen 
• Mandat for driftskontrakter 2020 
• Evaluering av prinsipper for fordeling av midler til regionale næringsfond 
• Regional plan for kulturminner i Trøndelag 
• SNK – status og framtid som konsolidert museum 
• Handlingsprogram fylkesveg 2020-2023, med budsjett 2020 
• Regional plan for arealbruk 
• Regional strategi for klimaomstilling i Trøndelag 2019 
• Trøndelagsplanens kortsiktige del – regional planstrategi 2020-2023 
• Økonomiplan 2020-2023, med budsjett 2020 
• Høring NOU 2019:16 Skattlegging av vannkraftverk 

http://www.trondelagfylke.no/
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• Skolebruksplan Tiller videregående skole 
• Skolebruksplan Åfjord videregående skole 
• Skolebruksplan Oppdal videregående skole 
• Skolebruksplan, ny skole i Trondheim Øst 
• Høring: Fritt skolevalg/karakterbasert skoletildeling  
• Transporttjenesten for funksjonshemmede i Trøndelag – endring av retningslinjer 
• Bompengefinansiert utbedringspakke Lakseveg nord (Flerengstrand-Rørvik-Gartland) 
• Mandat driftskontrakter 2020 – krav til tariffavtale 
• Forslag til endring av kollektivtakster for Trøndelag 
• Reglement for godtgjøring til folkevalgte og partigruppene  
• Flere valgsaker som gjelder for den nye valgperioden 2019-2023 

 
Det behandles svært mange saker i hovedutvalgene, fylkesutvalget og fylkestinget gjennom et helt 
år, og de som nevnes her er bare et utvalg av disse. Alle saker som er behandlet av fylkestinget, 
fylkesutvalget og hovedutvalgene i løpet av 2019, kan man lese mer om via nettsiden til Trøndelag 
fylkeskommune – www.trondelagfylke.no  
 
10.10 Interpellasjoner fremmet i fylkestinget av Sp-representanter i løpet av 2019 

• Steinar Aspli: «Nei til sentralisering av trafikkstasjoner» (februar) 
• Hege Nordheim-Viken vedr. Norsk revyfaglig senter (april) 
• Britt Tønne Haugan vedr. Halten (april) 
• Gunn Iversen Stokke om finansiering av rassikring (april) 
• Magnus W. Delbekk om utslippsregnskap for luftfart i Trøndelag (april) 
• Ida Stuberg – «Forum for beredskap i Trøndelag» (juni) 
• Britt Tønne Haugan – «Tilrettelagt opplæringstilbud for minoritetsspråklig ungdom i 

Trøndelag» (juni) 
 
 

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. Fylkestingsprogrammet ble enstemmig vedtatt på fylkesårsmøtet 2019. 
 
11.1 Organisering 
Fylkesstyret har det overordnede ansvaret for fylkeslagets valgkamp. Rammeplan for valgkampen 
2019 var styringsdokumentet for valgkampen 2019. Rammeplanen ble vedtatt i fylkesstyret 17.12.18 
og gav rammene for valgkampen 2019.  
Her ble valgkamputvalget definert og valgkamputvalget har vært Tomas Iver Hallem (leder), Gunn 
Iversen Stokke, Ada Arnstad, Per Olav Tyldum, Ole Herman Sveian, Guri Heggem, Randi Dille og 
sekretariatet. Valgkamputvalget har det daglige ansvaret for gjennomføringen av valgkampen.  
Fra 1. januar til 1. april hadde valgkamputvalget møter annenhver uke. Fra 1. april og fram til 
valgdagen hadde valgkamputvalget ukentlige møter, de fleste på telefon, men også noen fysiske 
møter.  
 

http://www.trondelagfylke.no/
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11.2 Valgmateriell 
Fylkeslaget laget i år følgene materiell: 

• Løpeseddel 
• Husstandsbrosjyre 
• Ungdomsbrosjyre 
• Banner 

I tillegg hadde vi fylkestingslister og materiell fra 
hovedorg: 10 gode grunner til å stemme Sp, 100 
gode grunner til å stemme Sp og to plakater. 
 
Fylkestingslistene kom dessverre alt for sent i 
år. Det er fylkeskommunen som administrerer 
dette og vi fikk ikke listene før tirsdag 20. 
august. Da var alt materiell for lengst fordelt ut 
til lokallaga. 
 
Tilbakemeldingene på materiellet laget av 
fylkeslaget har vært meget god.  
 
I år ble alt trykt materiell fra fylkeslaget sendt 
direkte fra trykkeriet til hvert enkelt lokallag. 
Dette har fungert veldig bra og alt materiellet 
kom fram til lokallaga i løpet av den første uka i 
juli. 
 
Husstandsbrosjyren som kulle ut til alle 
husstander fikk lokallaga ansvaret for å 
distribuere. Tanken var at de kunne distribuere 
dette ut sammen med lokalt materiell. Dette 
har i all hovedsak fungert veldig bra. De fleste 
lokallaga har kjørt det ut selv, noen har brukt 
distribusjonsselskaper og andre har hatt 
tverrpolitisk samarbeid der alt materiell fra alle 
parti har blitt samlet i en konvolutt og sendt ut 
til husstandene. 
 
Brev til førstegangsvelgerne var lokallaga sitt 
ansvar å sende ut. I år var alt materiell ferdig til 
første uka i juli slik at lokallaga kunne sende ut 
materiellet til førstegangsvelgerne i løpet av 
juli. Det var noen få lokallag som fikk sendt ut 
brevene i juli men de aller fleste fikk ikke gjort 
det før i august. 
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Det ble tidlig i år produsert ett banner på 3 x 
1,5 m. til hver kommune som skulle henges 
opp på en tilhenger og plasseres nært en 
hovedvei i hver enkelt kommune i hele 
Trøndelag. Startskuddet for aksjonen var 8. 
august og de skulle henge til valgdagen. 
Bannerne var oppe i så å si alle kommunene 
i hele Trøndelag. 
 
11.3 Nett og sosiale medier 
Fylkeslagets nettside ble under valgkampen 
oppdatert med oversikt over toppkandidatene 
på fylkestingslisten, samt video av disse. Valglisten 
i sin helhet ble lagt ut, og fylkestingsvalgprogrammet. Gjennom sommeren og frem mot valget ble 
det også lagt ut leserinnlegg fra fylkestingskandidatene. Sekretariatet bisto også lokallagene, med å 
oppdatere samtlige lokallagsider med info om førstekandidatene, valgliste og program. 
Hjemmesidene til både lokallag og fylkeslag besto mest av statisk informasjon. Ellers var fylkeslaget, 
og de aller fleste lokallagene facebook som var den viktigste kommunikasjonskanalen i valgkampen.  
   
Facebook 
Facebook er fylkeslagets sin største og viktigste kommunikasjonskanal. Her har Senterpartiet økt med 
597 nye likerklikk i perioden fra 1. mai til 10. september, og selv om potensialet fortsatt er stort, har 
veksten og aktiviteten på siden i valgkampen økt markant.  
Siden ble oppdatert hyppig, og flere ganger daglig i valgkampinnspurten. Oppdateringene besto i 
hovedsak av deling av artikler, lenker og leserinnlegg, egne saker og videoer. Videoer er det som har 
truffet mest, og det at man prioriterte å få filmet toppkandidatene på fylkestingslista og publiserte 
videoer av disse i innspurten var veldig lurt. Annonser ble i stor grad også brukt for å fremme disse 
videoene, noen av arrangementene som ble gjennomført og få mer trafikk på facebooksiden. Innlegg 
som er positive og fremmer lagbyggingen gikk ikke overaskende best. Eks, saker med partileder 
Trygve Slagsvold Vedum eller meningsmålinger. Hyppig og daglig aktivitet førte til at vi hadde flere 
tusen «innom» hver dag i innspurten av valgkampen, og som så våre budskap, og det vi delte. 
Leserinnlegg gjennom sommeren, og markedsføring av disse, gjorde også sitt til at man aldri hadde 
«mangel» på stoff 
Videoer som ble populære fra nevnte periode mai – september, viser at det veldig ofte er saker, og 
dagsaktuelle saker som treffer best, også i sosiale media. Samtidig er det også et funn at 
nødvendigvis «kvaliteten» på det som legges ut ikke er det avgjørende, men mer aktualiteten av 
stoffet. Noen av disse videoene, ble markedsført med små beløp, og det kan ha noe med 
spredningen av dem.  
 
Instagram 
Instagram konto ble opprettet, og brukt til annonser på politiske saker fra fylkestingsprogrammet, og  
noe fra møter og arrangementer som skjer. Samtlige annonser ble kjørt på samtidig på facebook.  
 
Snapchat  
Snapchat ble brukt til å lage arrangement filtre til noen arrangementer. Vi konsentrerte bruken på 
snapchat til dette, og det hadde bra respons på de arrangementene vi gjorde det på.  
 

11.4 Besøk av sentrale politikere 
Våre egne stortingsrepresentanter Marit Arnstad og Heidi Greni, samt 1. nestleder Ola Borten Moe 
var selvfølgelig med på en rekke arrangementer gjennom hele valgkampen. I tillegg hadde vi besøk 
av flere av våre stortingsrepresentanter.  
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Per Olaf Lundteigen var på Norske Skog Skogn 25. januar og Geir Pollestad besøkte Scanbio i Bjugn 
26. august.  
 
Trygve Slagsvold Vedum besøkte Trøndelag 
flere ganger i løpet av 2019. 
30 april deltok han på en støttemarkering for 
Nord Universitet i lag med alle våre ordførere i 
Namdalen, og andre folkevalgte og tillitsvalgte i 
Trøndelag Senterparti. 
14 juni besøkte Trygve Stjørdal, og deltok blant 
annet på matdagene og VM i rally. På kvelden 
var det valgkamp kick off i regi av Trøndelag og 
Stjørdal Sp på forsamlingshuset Trudvang, der 
150 senterpartister fra hele fylket deltok.  
25 juni besøkte Trygve Skaun, der fokus var 
arealpolitikk, før han deltok på folkemøte i regi 
av Trondheim og Trøndelag Senterparti på 
Trondhjems hospital på kvelden.  
26 juni besøkte Trygve Falstadsenteret på Ekne, 
i lag med senterpartilagene på Innherred, og 
deltok på folkemøte på Verdal på kvelden. 
16 august besøkte Trygve Rennebumartnaen, 
før han avsluttet dagen i Oppdal med stand og 
kaffekopp møter med lokalbefolkningen. 
 

11.5 Media og strategiske vurderinger 
Totalinntrykket er at vi god godt ut av mediedekningen av partiet og kandidatene i valgkampen. Det 
var veldig mange oppslag om meningsmålinger, både lokale og regionale. Disse kom vi veldig godt ut 
av da vi stort sett hadde fantastiske målinger. På fylkesnivå var det to saker som fikk mediefokus, veg 
og skole. Dette kom vi greit ut av. I tillegg var det mange oppslag med Ap/Lo utspill om at SP måtte 
velge side, SP er ikke til å stole på osv.  
 
Fylkesvalgkampen ble preget av fylkesordførerduellen mellom Tore O. Sandvik og Tomas Iver Hallem. 
Ap brukte så å si hele valgkampen på å «mase» om at Senterpartiet måtte velge side. Sp sitt budskap 
var imidlertid klokkeklart gjennom hele valgkampen; først valg, så forhandlinger. Dette gjorde at Sp 
fikk en posisjon som «det avgjørende partiet» og vi var dermed med i alle debatter. Strategien var 
med på å sikre Sp plass i media gjennom hele valgkampen og var definitivt med på å bidra til det 
gode valgresultatet.  
 
 

Fra markeringa i Namsos 30. april 2019. 
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11.6 Skolering/samordning med lokallaga 
Kommunelaga ble utfordret på å oppnevne valgleder tidlig i 2018, mange valgte å legge 
valglederjobben til lokallagsleder men en del valgte egen valgleder.  
 
I løpet av 2019 ble følgene møter, skoleringer gjennomført: 
Første skoleringssamling for fylkestingskandidatene, 1. kandidatene i kommunene, valgkampledere 
og fylkesstyret ble avholdt på Stjørdal, 18 – 19. januar. Denne hadde fokus på lagbygging, og særlig 
forhandlinger, posisjoneringer lokalt i forkant og etter valget.   



 
 

Årsmelding 2019 Trøndelag Senterparti 28 

Den første valgkamp kick offen var fylkesårsmøtet 9 – 10 februar på Stjørdal. 14. juni var det kick off 
på valgkampen i Trøndelag Sp, på Stjørdal. Dette møtet ble gjennomført i lag med Stjørdal 
Senterparti, partileder Trygve Slagsvold Vedum var tilstede og det var stort oppmøte.  
22 juni var det valgleder og kandidatsamling på Steinkjer, for utdeling av noe materiell, og peptalk før 
valgkampinnspurten.   
Utover dette har sekretariatet og tillitsvalgte stilt opp på møter / arrangementer lokallagene har hatt 
der det har vært skoleringer på ulike tema.  
 
Arbeidet i lokallaga har jevnt over vært meget bra. Mange lokallag har gjort en formidabel innsats og 
drevet en meget god valgkamp. Dette vises eksempelvis med at flere lokallag som over år har hatt 
liten eller neste ingen aktivitet, ved denne valgkampen har vært de mest aktive. Valgresultatet i flere 
av kommunene viser også nettopp dette.  
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11.7 Skolevalgene 
Senterungdommen hadde ansvaret for gjennomføringen og deltakelsen i skolevalgdebattene. Dette 
ble gjennomført på en meget god måte til tross for at debattantkorpset ble avklart noe sent. 
Lokallagene til Senterpartiet var med på valgtorg på flere av skolene. Senterungdommen var til stede 
på alle skoler og gjorde en formidabel jobb. Dette gjenspeiles også i meget gode skolevalgresultater 
på enkeltskoler, og totalt sett i hele Trøndelag for Senterpartiet.  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

11.8 Valgresultater 
 
I rammeplanen ble det satt følgende må for valget 
2019: 
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 
• Minst 11 fylkestingsrepresentanter 

og over 20 %. 
 
Resultat: 

• Senterpartiet var med i kampen om 
ordføreren i de aller fleste kommunene 

• Det ble til slutt 20 ordførere og 11 
varaordførere fra Senterpartiet 

• Senterpartiet har fylkesvaraordføreren  
• Fylkestingsgruppa ble på 13 

representanter og oppslutningen ble 21,3 %  

*Halsa og Rindal er ikke med i tallene for 2015, de 
hadde til sammen 574 stemmer i fylkestingsvalget 
2015 og 989 stemmer i kommunevalget 2015. 
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11.8.1 Fylkestingsvalget 
Senterpartiet fikk 21,3 % oppslutning og 13 fylkestingsrepresentanter. Dette er et historisk godt valg 
og det første valget i Trøndelag fylkeskommune.  
Hvis man bryter ned tallene på gamle Nord- og Sør-Trøndelag er resultatene for Nord-Trøndelag 34,0 
% og for Sør-Trøndelag 15,9 %. Dette er de høyeste valgresultatene Senterpartiet har hatt på 
fylkestingsvalg. I Nord-Trøndelag hadde vi 32,6 % i 1995 og i Sør-Trøndelag hadde vi 15,5 % i 1975. I 
Nord-Trøndelag er Sp største parti, Ap nr. to med 32,3 %. I Sør-Trøndelag er Ap størst med 28,3 % og 
H nest størst med 16,9 % 
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Arbeiderpartiet Fremskrittspartiet Høyre

Kristelig Folkeparti Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti

Venstre Miljøpartiet de Grønne Norges Kommunistiske Parti

Pensjonistpartiet Rødt

Partinavn
Antall 

stemmer %-vis oppslutning
Endring siste 

fylkestingsvalg
Arbeiderpartiet 65 595 29,9 % -10,3
Senterpartiet 46 823 21,3 % 7,3
Høyre 32 641 14,9 % -1,6
SV 16 018 7,3 % 2,1
MDG 14 834 6,8 % 1,7
Fremskrittspartiet 11 454 5,2 % -1,2
Rødt 9 786 4,5 % 2,8
Pensjonistpartiet 7 054 3,2 % 1,4
Venstre 6 643 3,0 % -1,4
Kristelig Folkeparti 5 398 2,5 % -1,3
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11.8.2 Kommunevalget 
Kommunevalgresultatene er også veldig gode. En oppslutning på 22,0 % og 52 455 stemmer er 
formidabelt. Oppslutningen i hver enkelt kommune varierer selvfølgelig mye, men hovedbildet er at 
de aller fleste fikk bedre oppslutning enn i 2015.  

• Senterpartiet har rent flertall i 5 kommuner; Tydal, Verdal, Grong, Høylandet og Overhalla 
• Størst oppslutning i %; Tydal med 69,2 % 
• Størst oppslutning i stemmer: Trondheim med 7381 
• Størst fremgang i prosentpoeng; Grong med +25,4 pp. 
• Størst fremgang i stemmer; Trondheim med + 5054 stemmer, totalt 7381 
• Størst fremgang i %; Frøya med + 305,5 % 

Senterpartiet har 20 ordførere, 11 varaordførere, er i posisjon i 24 av 38 kommuner og har ca. 310 
kommunestyremedlemmer. 

Kommunevalget samlet for Trøndelag 

 

 

 

 

 

 

Partinavn
Antall 

stemmer %-vis oppslutning
Endring siste 

kommunevalg
Arbeiderpartiet 67 855 28,5 % -10,4
Senterpartiet 52 455 22,0 % 6,6
Høyre 34 957 14,7 % -0,5
SV 18 828 7,9 % 2,9
MDG 14 232 6,0 % 1,5
Fremskrittspartiet 11 047 4,6 % -0,9
Rødt 10 362 4,3 % 3,2
Venstre 8 751 3,7 % -1,7
Kristelig Folkeparti 5 738 2,4 % -0,9
Andre 14 038 5,9 % 2,6
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12 Økonomi og administrasjon 
 
12.1 Økonomi 
Fylkeslagets regnskap for 2019 viser et underskudd på 681 954 kr. før overføring av 650 000 kr. fra 
valgfond. Etter overføring fra valgfond blir resultatet et underskudd på 31 954 kr. Det var budsjettert 
med et overskudd på 11 000kr. og at det skulle brukes 650 000 kr. av valgfondet.  
 
Pr. 31.12.2019 har fylkeslaget en fri egenkapital på 1 576 543 kr. Dette sikrer oss en god likviditet 
gjennom hele arbeidsåret. I tillegg har fylkeslaget et valgfond avsatt til valgkamp på 500 000 kr. 
 
12.2 Ansatte 
Rune Hjulstad er fylkessekretær i 100 % stilling, kontorsted Steinkjer. 
Siv Sætran er organisasjonsrådgiver med kontorsted Trondheim. Fra 1.1.2020 har Sætran 30 % 
permisjon for å ivareta vervet som komiteleder i Stjørdal kommune slik at hun har 70 % stilling som 
organisasjonsrådgiver. 
Bjørn Ludvig Bergsmo er sekretær for fylkestingsgruppa med kontorsted Steinkjer. Fram til 1.10.2019 
hadde han 80 % stilling, etter1.10.19 har han 20 % permisjon for å ivareta vervet som gruppeleder 
for Steinkjer Senterparti. Han har da fra 1.10.2019 60 % stilling som gruppesekretær.  
Lars Emil Haugen er ungdomssekretær i 20 % stilling, kontorsted Trondheim. 
Guri Heggem ble ansatt i et fireårs vikariat som organisasjonsrådgiver i 70 % stilling fra 1.12.2019, 
kontorsted Røros/Trondheim. Hun fyller de andelene Siv Sætran og Bjørn Ludvig Bergsmo har i 
permisjon. 
Marna Ramsøy er renholder på kontoret i 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 2019! 
 
 
 
 
 

27.1.2019 
 

Fylkesstyret  
Trøndelag Senterparti 
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13 Vedlegg 
 
13.1 Nord universitets campuser i Trøndelag 

utdanner viktig kompetanse for framtida! 
Vedtatt på fylkesårsmøtet 2019: 

 
Nasjonal kompetansepolitisk strategi 2017-2021 har som 
mål å bidra til at enkeltmennesker og virksomheter har 
en kompetanse som gir Norge et konkurransedyktig 
næringsliv, en effektiv og god offentlig sektor, og som 
bidrar til at færrest mulig faller utenfor arbeidslivet.  
 
Høgskolen i Nord-Trøndelag, HiNT, har over lang tid 
levert kompetent arbeidskraft til Trøndelag, og til landet 
for øvrig. Forskning har vist at en stor andel av 
studentene etter endt utdanning etablerer nært sitt 
studiested. Nærhet til campus har også gjort det mulig å 
skreddersy etterutdanningstilbud til regionen. HiNT sine 
campus i Trøndelag har bidratt sterkt til den kompetanse 
som i dag finnes både i offentlig sektor og i privat 
næringsliv, og campusene samhandler godt med 
omlandet. Eks. etterutdanningsnettverket i Namdalen 
(EiNA) har siden 2007 gitt faglig påfyll til over 24000 
deltakere fra Namdalen.  
 
Som resultat av regjeringens storstilte struktur- og 
kvalitetsreform for høyere utdanning, ble Høgskolen i 
Nord-Trøndelag sammenslått med Høgskolen i Nesna og 
tidligere universitetet i Nordland. Det nye Nord 
universitet har en faglig profil som passer godt til de 
muligheter og utfordringer en har i Trøndelag. Imidlertid 
er det nye universitetet satt under sterkt press.  Samtidig 
som tre utdanningsinstitusjoner skal bli til en, skal 
toppkompetanse, forskning og publisering økes. Det er 
ikke gitt gode nok rammer for dette arbeidet. Samtidig 
ber både departement og NOKUT (Nasjonalt organ for 
kvalitet i utdanningen) styret for Nord universitetet om å 
vurdere campusstruktur, uten at det er vurdert 
konsekvenser av en slik nedlegging for omlandet.   
 
Senterpartiet ser at konsekvensene av struktur – og 
kvalitetsreformen for høyere utdanning, og oppdraget til 
Nord universitet om å vurdere antall campus tar 
utviklingen i feil retning for Trøndelag i forhold til målet i 
nasjonal kompetansestrategi. Et eksempel på dette er 
sykepleierutdanningen. Reduseres antall studiesteder for 
sykepleierutdanningen, kan det få stor betydning for 
rekrutteringen til de nærliggende helseforetak og 
kommuner.  
 
Flercampus universiteter som Nord universitet har en 
viktig rolle. Senterpartiet advarer sterkt mot å omgjøre 
fullverdige campus i Trøndelag til studiested. Dette vil 
tappe omlandet for arbeidsplasser, forskerkompetanse 
og verdifulle nettverk mellom privat og offentlig sektor, 
kunnskapsleverandører og er viktig i områder som har 
stort behov for å styrke kompetanse og 
innovasjonskapasitet. 
 
Mange av lærestedene som nå er campuser under Nord 
universitet er tidligere distriktshøgskoler og 
lærerseminar som i sin tid ble oppretta ved 

stortingsvedtak, der både distriktspolitiske forhold og 
regionale behov for kompetent arbeidskraft ble 
hensyntatt. Senterpartiet vil at et lærested som i sin tid 
ble lokalisert og oppretta ved et stortingsvedtak, bare 
skal kunne nedlegges ved et tilsvarende vedtak i 
Stortinget.  
 
Nord universitet må få tilstrekkelige rammer for å kunne 
fullføre løpet med å skape et sterkt universitet. De nye 
universitetene må få en omstillingsfinansiering over en 
tidsbegrenset periode for å kunne tilpasse seg den nye 
situasjonen uten at dette skal gå på bekostning av 
studiesteder og studieplasser. Denne finansieringen må 
være et tillegg til basisfinansieringen for disse 
universitetene. 
 
Senterpartiet i Trøndelag krever at: 
• Det ikke legges ned studiesteder i Nord Universitet 
• Den skjevfinansieringa som eksisterer må endres. 

Nord universitet må få tilstrekkelige ressurser for å 
omstille seg, og for å få fullført igangsatte 
kompetansehevende tiltak. 

• Konsekvensene for eventuelle endringer i regionen 
må utredes tilstrekkelig. Utredningen må gi svar på 
om målet i nasjonal kompetansestrategi nås for 
Trøndelag. 

 

13.2 Krav til byvekstavtalen!  
Vedtatt på fylkesårsmøtet 2019 

 
Det forhandles for tiden om byvekstavtale i Trondheim 
og omegn. Bymiljøavtalen og miljøpakken har muliggjort 
betydelige investeringer i nødvendige veier, 
kollektivsatsing i Trondheim og gang og sykkelanlegg. 
Den vil kunne gi eventuelt nye avtalekommuner 
muligheter for bedre infrastruktur både i og mellom 
kommunene, slik at området kan utvikle seg til en sterk 
bo og arbeidsregion i fellesskap. Senterpartiet i 
Trøndelag vil likevel påpeke at uavhengig av en eventuelt 
ny avtale vil både stat, fylke og kommunene ha et klart 
ansvar for fortsatt investeringer og drift i nødvendig 
infrastruktur og kollektivtrafikk.  
 
Bompenger skal ha et klart formål knyttet til spesifikke 
vei og infrastrukturutbygginger, og skal være 
tidsavgrensede. Bompenger som en ny, permanent skatt 
for å finansiere drifts og investeringsoppgaver det 
offentlige uansett har ansvar for tar Senterpartiet i 
Trøndelag klart avstand fra.  
 
Senterpartiet i Trøndelag vil peke på følgende forhold 
som må forbedres i en eventuelt ny avtale. Dette gjelder 
både internt i miljøpakken og i arbeidet opp mot ny NTP. 
 
1. Det er manglende kobling mellom måloppnåelse og 

bruken av midler og organisering av miljøpakken, 
gjennom uklare styringslinjer og roller. Dersom man 
skal kunne nå miljøpakkens mål, må organiseringen 
og styringen av miljøpakken tydeliggjøres, og 
nødvendige delegasjoner og ansvarsforhold avklares 
tydelig. Dette er også nødvendig for å øke 
effektiviteten i gjennomføringen og reduksjon av 
kostnadene. Senterpartiet i Trøndelag mener at flere 
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av prosjektene er unødvendig kostbare og at det er 
for vanskelig med reell prioritering og politisk 
styring. 

2. Dersom Miljøpakken skal utvides med flere 
kommuner må man sikre gode styringsstrukturer der 
alle kommunestyrene har god oversikt og reell 
medvirkning på vedtak som fattes. Det fordrer 
åpenhet både om og i politiske og administrative 
beslutninger. 

3. Nullvekstmålet må endres til et mål om nullvekst i 
målbare utslipp. Antall kjørte kilometer med 
personbil er ikke interessant. Men Co2, Nox, støv og 
støy er relevant. Staten må endre målsettingene sine 
i tråd med dette. Vi elektrisifiserer nå deler av 
transportsektoren raskere enn noen hadde trodd. 
Kjøpsfordelene på elbil må derfor beholdes noen år 
til.  

4. Den totale bompengebelastningen må ikke økes og 
innkrevingen fordeles mer rettferdig. Senterpartiet i 
Trøndelag foreslår å innføre 50% bomtakst for 
elbiler. Videre må bomsnittene endres slik at 
fordelingen blir mer rettferdig geografisk, evt 
vurdere andre teknologier for belastning som 
veiprising. 

5. Det må satses sterkere på bedre materiell, økt 
frekvens og elektrifisering av Trønderbanen og 
Meråkerbanen. Videre må det sørges for at 
kapasiteten på innfartsparkering økes betydelig slik 
at trafikken inn mot byen kan reduseres og folk får 
enkel tilgang på et stadig bedre og mer utbygd 
kollektivsystem.  

6. Byvekstavtalen skal ikke overstyre kommunenes rett 
til å bestemme over egen arealpolitikk. 

 

13.3 Redd ambulanseberedskapen i Trøndelag!  
Vedtatt på fylkesårsmøtet 2019: 

 
Ingen helseforetak i landet klarer å oppfylle dagens 
anbefalte krav til ambulanseberedskap. Samtidig som 
pasienter venter uforsvarlig lenge på grunn av 
utilstrekkelig lokal tilstedeværelse i dag, legger 
helseforetakene frem forslag om ytterligere nedleggelser 
og sentralisering av ambulansetilbudet.  
 
Når det legges frem forslag om nedleggelse av 
ambulansetilbudet i en kommune, rammer ikke det kun 
kommunenes innbyggere men totalberedskapen for hele 
Trøndelag. Det er åpenbart at det blir mindre personell 
og materiell for å håndheve behovet når antallet 
ambulanser reduseres. Fem færre ambulanser vil være 
fem færre til å utføre akutte oppdrag og redde liv.  
 
Ambulansetjenesten er avgjørende for et godt akuttilbud 
utenfor sykehus. Kompetansen og utstyr i 
ambulansebilene er kraftig forbedret de siste årene. Da 
er det grunnleggende feil at dette blir brukt som 
argument for at tjenesten må sentraliseres vekk i fra 
distriktene, og annet kommunalt personell må overta 
helseberedskapen der. 
Når det står om minutter avgjør lokal ambulansetjeneste 
forskjellen mellom liv og død.  
Trøndelag Senterparti mener at: 

- At en nedskalering eller sentralisering av 
ambulanser i Trøndelag ikke kan aksepteres. 

- Ambulansetjenesten må operere innenfor rammen 
av anbefalt responstid. 

- Regjeringen må ta det overordnede økonomiske og 
organisatoriske ansvaret for at det opprettholdes 
en forsvarlig ambulanseberedskap nært folk. 

13.4 Nærskolen – Trøndelags fundament for 
utvikling 
Vedtatt på fylkesårsmøtet 2019: 

  
I den nye regjeringsplattformen åpner regjeringspartiene 
for fritt skolevalg i videregående skoler Norge. Det 
innebærer at elevene kan velge fritt hvilken 
videregående skole de skal gå på etter de er ferdig med 
ungdomsskolen. Men prinsippet kan føre til at det blir 
større forskjeller i skolen, både sosialt og geografisk.  
 
Elever med gode karakterer kan plukke fra øverste hylle, 
mens resten av elevene må finne sin plass deretter. 
Noen få får oppleve «fritt skolevalg», mens det store 
flertall må lide nedsiden av karakterbasert skolevalg.  
 
Fritt skolevalg vil i tillegg gå utover skolestrukturen, da 
det blir mindre forutsigbare elevtall over tid. Med fritt 
skolevalg vil det være vanskeligere å holde på et bredt 
studietilbud for videregående elever i hele fylket vårt, 
som sikrer muligheter uavhengig av sosial og geografisk 
bakgrunn. For å opprettholde spesielle studietilbud med 
lav søkermasse i Trøndelag skal det arbeides for å få 
disse som landsdekkende linjer hvor både lokal og 
nasjonal søkermasse legges til grunn ved opptak. 
 
Senterpartiet vet at skoler i hele fylket har stor verdi for 
rekruttering til lokalt næringsliv, som er avhengig av 
tilstrømming av ung arbeidskraft. Vi mener at 
nærskoleprinsippet er nøkkelen til en sunn politikk for 
utdanning og næringsliv i hele Trøndelag  
 
Senterpartiet i Trøndelag vil:  
- Bevare nærskoleprinsippet for å sikre et godt 

skoletilbud for elever i videregående skole i hele 
Trøndelag 

 

13.5 Aktiv ungdomsinnvolvering 
Vedtatt på fylkesårsmøtet 2019: 

 
Trøndelag er et langstrakt fylke med store og små 
kommuner, et levende kultur- og organisasjonsliv, 
desentralisert utdanningstilbud, samt. et næringsliv med 
små og store bedrifter som står for verdiskapning som 
kommer Trønderen til gode.   
 
I fremtida er det likevel ungdommen som blir 
avgjørende, og da er det viktig at dette blir tatt hensyn til 
igjennom aktiv involvering av ungdom i hele Trøndelag. 
Ungdomsinvolvering på alle politiske nivå i fylket er en 
høy prioritet for Senterpartiet.   
 
I dag finnes det flere arenaer hvor ungdom kan 
engasjere seg, for eksempel ved å melde seg inn i 
interesseorganisasjoner, eller politiske 
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ungdomsorganisasjoner. Fylkeskommunen skal både 
være tilrettelegger for frivillige organisasjoner, men 
samtidig også legge til rette for økt involvering i egen 
organisasjon.   
 
I dag har man en stor konferanse for samfunns- og 
næringsliv i Trøndelag, hvor ungdommen dessverre er 
utelatt. Senterpartiet ønsker å se på muligheten for å 
utvikle en konferanse av, og for ungdom.  
 
Videre må det utvikles gode system for medvirkning, 
som for eksempel kan tas i bruk av lokale ungdomsråd. 
Ungdomsråd er lovfestede, partipolitisk uavhengige 
organ, som er gode arenaer for å deltakelse og 
engasjement blant ungdom lokalt. Senterpartiet er glad 
for at det må etableres ungdomsråd i alle trønderske 
kommuner. Ungdom er en stor og viktig gruppe i 
lokalmiljøet som må involveres. I tillegg ønsker vi å legge 
til rette for at en eller flere representanter fra alle 
ungdomsråd få mulighet til å møte, samt. tale i 
kommunens øverste organ.  
 
Ungdommen er fremtida, og dette vil Senterpartiet ta på 
alvor igjennom aktiv involvering i politiske prosesser.    
 
Trøndelag Senterparti vil:   
- Øke engasjementet blant ungdom i hele Trøndelag, 

ved å legge til rette for frivillige organisasjoner 
med formål knyttet til dette.   

- Jobbe for at Trøndelag Fylkeskommune skal være 
en aktør som tar ungdom sine innspill på alvor, bla. 
innen utvikling av det videregående 
opplæringstilbudet.  

- Videreutvikle ungdomsrådene som arena for å 
skape politisk engasjement. 

 

13.6 Lokalsamfunn skal godtgjøres for bruk av 
verdifulle ressurser. 
Vedtatt på fylkesårsmøtet 2019: 

 
I Trøndelag har vi stor verdiskaping basert på lokale 
ressurser som krever naturinngrep i lokalsamfunn eller 
at kommunene stiller areal til disposisjon. I ulike 
næringer fins det ulike ordninger for å kompensere 
kommunene, men flere av disse ordningene er nå under 
press.  
 
Vannkrafta har naturskatten som kommer 
lokalsamfunnet til gode, og havbruksfondet 
kompenserer kommuner som har lagt til rette for 
utviklinga innen havbruksnæringa. Det finnes ingen 
lignende ordninger for vindkraft eller for 
mineralnæringa.  
 
Regjeringen har nå tatt til orde for å innføre statlig 
grunnrentebeskatning på havbruk. Dette vil føre til økte 
inntekter til staten på bekostning av kommunene. Dette 
vil gjøre det mindre attraktivt for kommuner å stille areal 
til disposisjon. 
 
Det har de siste årene vært økt fokus på mineralnæringa 
med et ønske om økt satsning for økt verdiskapning og 
satsing i hele landet. Tilgang til viktige mineralressurser 

vil være avgjørende for å utvikle nye industri. For de 
kommunene som stiller areal til disposisjon fins det i dag 
ingen lokal ressursavgift eller naturskatt som 
kompenserer lokalsamfunnet for dette arealet.  
Mineralnæringa utvinner en ikke-fornybar ressurs som i 
mange tilfeller vil gjøre stor skade på naturen og gi 
lokalsamfunnet en del ulemper. Kommunene som avgir 
areal til denne næringa må kompenseres gjennom lokale 
inntekter.  
 
Trøndelag Senterparti mener at: 
- Det er feil å øke den statlige 

grunnrentebeskatningen på vannkrafta ytterligere. 
- Det ikke skal innføres statlig grunnrentebeskatning 

på havbruk. 
- Det skal innføres naturskatt eller annen lokal 

ressursavgift for å kompensere kommuner som 
stiller areal til disposisjon for næringer basert på 
naturressurser som f.eks.  mineralnæringa, 
vindkraft og havbruk.  

- Havbruksfondet beholdes, og midlene forbeholdes 
kommuner og fylkeskommuner.  

- Disse naturressursavgiftene ikke skal innlemmes i 
inntektssystemet 

 

13.7 Vi skaper fremtidens stipendordning! 
Vedtatt på fylkesårsmøtet 2019: 

 
Regjeringen har endret ordningen for omgjøringsstipend 
for studenter som ikke fullfører påbegynt utdanning. 
Den tidligere ordningen sikret at en student fikk omgjort 
opp til 40% av lånebeløpet dersom man fullførte 
normert antall studiepoeng for perioden man fikk tildelt 
lån. Dette var uavhengig av om man fullfører påbegynt 
grad eller ikke.    
 
Etter regjeringens endring vil en kun få omgjort 15% av 
lånet dersom man ikke fullfører den påbegynte graden 
sin, uavhengig av antall studiepoeng man har oppnådd i 
perioden.   
 
Selv om innskrenkingen kan virke som et middel for å 
motivere flere til å fullføre påbegynt grad, er dette en 
unødvendig og misforstått pisk. Det er ikke lett for en 
18-åring, rett fra videregående, å være sikker på at man 
har valgt rett utdanning. Å straffes økonomisk for å ha 
valgt feil studie, eller funnet noe annet man heller vil 
studere, er ikke konstruktivt. Mange kan føle seg presset 
til å fullføre en utdanning som føles feil. 
I Trøndelag er det 41 500 studenter fordelt over fem 
studiebyer. Mange av disse vil hjem etter endt 
utdanning. Dersom man opprettholder regjeringens 
forslag, vil vi kunne få umotiverte mennesker i viktige 
jobber. Det er hverken Trøndelag eller Norge tjent med. 
 
Trøndelag Senterparti vil 
- Reversere endringen som ble innført av 

regjeringen slik at studenter fremdeles skal kunne 
oppnå 40 % omgjøring av stipend, uavhengig av 
om man fullfører påbegynt studie.  
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