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1 Innledning
Arbeidsplanen skal være et redskap for fylkeslaga og lokallaga når det gjelder politisk
aktivitet og organisasjonsarbeid i året som kommer.
Senterpartiet har som mål å vise hvilken retning vi vil at Trøndelag skal utvikle seg –
hvor Trøndelag skal være i 2030. Valgprogrammet vårt for fylkestingsvalget 2019 var
utgangspunktet for Frostaerklæringen som ble utformet som politisk
samarbeidsplattform sammen med Ap, KrF og Sv etter valget. Denne sammen med
Senterpartiets fylkestingsprogram legger rammene for arbeidet i fylkestinget
kommende periode.
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Organisasjonsarbeid
2.1
Målsettinger
Alle lokallag i Trøndelag Senterparti skal ha medlemsvekst og aktivitetsøkning i 2020.
Som et resultat av dette er det også et mål at man øker antall registrerte studietimer
sammenlignet med tidligere år. Mellomvalgåret 2020 skal brukes til å øke
aktivitetsnivået i lokallagene og organisasjonsarbeid generelt vil bli prioritert. Det er et
uttalt ønske å styrke arbeidet og øke aktivitetsnivået i de distriktsvise arbeidslagene.
2.2
Verving/rekruttering
Verving av nye medlemmer er en viktig oppgave kontinuerlig i et politisk parti. Jobben
med å følge opp medlemmer som ikke har betalt sin kontingent gjøres av lokallagene, i
samarbeid med sekretariatet.
2.3
Lokallagene / distriktsvise arbeidslag
Lokallagene er grunnmuren i Senterpartiet, og helt sentrale i gjennomføring av
valgkamper. Det er derfor viktig å ha godt fungerende lokallag med flere
ressurspersoner i alle kommunene i Trøndelag. Fylkesstyret vil gjennomføre minimum
to av sine styremøter i året, ute i lokallagene.
Gjennom de distriktsvise arbeidslagene har vi mulighet til å samle lokallagene til
regionale samlinger for erfaringsutveksling, lagbygging og inspirasjon til videre arbeid.
Inndelingen er som følger:
Innherred:
Fosen:
Trøndelag Sør:
Midtre Namdal:
Trondheimsregionen:
Ytre og Indre Namdal:
Værnesregionen:
Orkdalsregionen:

Snåsa,Steinkjer, Inderøy, Verdal, Levanger
Osen, Åfjord, Ørland, Indre Fosen
Midtre Gauldal, Rennebu, Oppdal, Holtålen, Røros.
Overhalla, Namsos, Flatanger
Trondheim, Skaun, Melhus
Leka, Nærøysund, Høylandet, Grong, Røyrvik,
Namsskogan, Lierne.
Stjørdal, Meråker, Frosta, Selbu, Tydal, Malvik
Orkland, Heim, Hitra, Frøya, Rindal

I 2020 legges det opp til to runder med møter i de distriktsvise arbeidslagene, en i
løpet av våren og en løpet av høsten.
Studiearbeid og organisasjonsbygging samt koblinga mellom lokallagsstyret og
kommunestyregruppa blir viktige temaer å arbeide i 2020. Dette vil også vil bli tema i
arbeidslagsmøtene. Et annet tema det må arbeides med også lokalt er dialogen med
medlemmene. Det er også en ambisjon om å få til ei lokallagsledersamling i løpet av
året. Dette også for lagbygging og bygging av identiteten til Trøndelag Senterparti.
2.4 Senterpartiet 100 år
Senterpartiet er 100 år i 2020. Dette skal markeres over hele landet. Hovedmarkeringa
blir på Lillehammer 27. juni. I tillegg legges det opp til en «stafett» gjennom hele
landet i løpet av året, der blant annet partilederen skal besøke alle fylkene en dag. For
Trøndelag sin del vil besøket fra partilederen bli i midten av september, med en
jubileumsstafett gjennom fylket i forkant og etterkant av denne datoen. Stafetten
kommer fra Møre og Romsdal og skal videre til Nordland. Fylkesstyret oppnevner en
jubileumskomite som får ansvaret for stafetten og jubileumsmarkeringa den dagen
partilederen kommer på besøk. En del av lokallagene i Trøndelag er også 100 år i år.
Det må legges til rette for at stafetten er innom disse lokallagene.
2.5 Senterungdommen
Senterungdommen vil i løpet av året legge vekt på både organisatoriske og politiske
oppgaver. Det jobbes aktivt med å etablere lokallag der man ser et engasjement blant
ungdom, og samtidig sørge for at aktiviteten i lokallagene som eksisterer både
opprettholdes og økes. Senterungdommen skal formidle sin politikk gjennom ulike
medier og gjennom tilstedeværelse og synlighet. Det settes mål om medlemsøkning i
2020, og samtidig øke aktivitetsnivået blant medlemsmassen. Trøndelag
Senterungdom er i 2020 medarrangør av det nasjonale arrangementet «Sommerleir»,
der regionen vil bli vist frem for senterungdommer fra hele landet
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Politikk
Trøndelag Senterparti skal være en tydelig politisk aktør som engasjerer mennesker og
påvirker samfunnsutviklingen både lokalt, på fylke og nasjonalt. I fylkes- og
lokalpolitikken skal Senterpartiet være med å sette den politiske dagsorden med aktive
ordførere, kommunestyrerepresentanter og ei aktiv fylkestingsgruppe. Trøndelag
Senterparti skal ha evne til å løfte lokale problemstillinger, til å ha relevans for
Senterpartiet sentralt.
Dette arbeidet har både fylkesstyret, fylkestingsgruppa, lokallagene og
kommunestyregruppene et ansvar sammen om å følge opp.
Frosta-erklæringen og vårt valgprogram er sentralt og førende for det politiske arbeidet
som skal gjennomføres i 2020.
Det legges opp til ei strategisamling felles for fylkesstyret og fylkestingsgruppa i løpet av
mars 2020 for å starte strategiarbeidet fram mot valget 2021.
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3.1 Politiske arbeidsgrupper
Fylkesstyret oppnevner politiske arbeidsgrupper på noen politiske temaer som
fylkesstyret finner hensiktsmessig. Disse arbeidsgruppene kan gjerne være en
kombinasjon av Sp-medlemmer og fagpersoner som ikke nødvendigvis trenger å være
medlemmer. Fylkesstyret utarbeider mandat for hver enket arbeidsgruppe.
3.2 Ordførerforum
Ordførerforum for Trøndelag Senterparti er en viktig arena for våre ordførere,
varaordførere og gruppeledere i de kommunene vi ikke har disse posisjonene. Det
legges opp til minst to samlinger i ordførerforum i løpet av arbeidsåret, i tilknytning til
andre arrangementer der våre folk møtes.
Ordførereforumet skal samarbeide, følge opp konkrete politiske saker på tvers av
kommuner og i dialog med fylkeslaget. Aktivitet i ordførerforum, skal gjennom året
også resultere i oppslag i media. Ordførereforumet har en intern kommunikasjon i en
facebook gruppe som videreføres, og tett og jevnlig dialog opp mot våre
stortingsrepresentanter prioriteres.
3.3 Sentrale politikere
Stortingsrepresentantene våre Marit Arnstad og Heidi Greni deltar på
fylkesstyremøtene i arbeidsåret. Det samme gjelder Senterpartiets 1. nestleder Ola
Borten Moe som deltar som observatører på disse møtene. Det er ønskelig at våre
sentrale politikere besøker våre lokallag jevnlig, og har en tett dialog med disse.
Besøkene koordineres med fylkeslaget, og brukes til inspirasjon, medlemspleie og
valgkamp. Trøndelag Senterparti må også aktivt trekke på Senterpartiets ledelse og
stortingsgruppe utover våre egne representanter. Fylkeslaget har som mål at man i
samarbeid med aktuelle kommuner får besøk av flere av våre medlemmer av
stortingsgruppa, samt vår partileder i arbeidsåret.
3.4 Storbynettverk
Trondheim Senterparti er aktive deltakere i partiets storbynettverk, dette nettverket er
et møtepunkt for de største byene i landet der erfaringsutveksling og
kompetanseheving er sentralt. Temaene som tas opp er både spesifikke for de store
byene men også universelle for regionen byene ligger i. Det er derfor viktig for
Trondheim Sp å ha en tett og god dialog med nabokommunene og fylkets
representanter i saker som angår byen, nabokommunene og fylket som helhet.
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Politisk aktivitet, skoleringer og studiearbeid
Fylkeslaget ønsker å styrke arbeidet med skolering og studiearbeid i 2020. Hovedtema
for arbeidet i 2020 vil være organisasjonsutvikling. Videre vil det bli gjennomført møter
i arbeidslagene på vår og høst. Det er også et mål for arbeidsåret at studieaktiviteten
økes betraktelig, og at antall timer registrerte timer for dette økes. Utover dette vil
fylkeslaget og sekretariatet stille på møter, bidra med ytterligere skolering på ulike
tema om lokallagene har behov for dette.
Det tilbys minimum følgende kurs / aktivitet fra fylkeslaget i arbeidsåret.
-

Egen samling for studieledere i lokallagene i tilknytning til fylkesårsmøtet.
Tilrettelegging for arbeidslagsmøter på vår/høst i samarbeid med lokallagene.
Oppfølging av lokallagene etter eget ønske og behov.

4.1 Skolering for folkevalgte
Senterpartiet sitter nå i posisjon i 26 av 38 kommuner og har ordføreren i 20 av disse
denne perioden. Fylkeslaget og hovedorg må hjelpe våre lokalpolitikere med god
retorikk og gode ideer for å holde trykket oppe og vise handlekraft og utviklingskraft i
de kommunene vi sitter i posisjon. Etter valget 2019 har vi svært mange ferske
kommunepolitikere og ordførere/varaordførere. I første halvår 2020 må vi lage et
opplegg som kan være til hjelp for våre lokalpolitikere for å komme i gang med godt
kommunalpolitisk håndverk fram mot stortingsvalget 2021. Det utredes også
muligheten til å lage et opplegg med ledelsesskolering for ordførerne og
gruppelederne.
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Stortingsvalget 2021
Mye av forberedelsene til stortingsvalget 2021 må gjøres i 2020. I stortingsvalget er
det fortsatt to valgkretser, en for Sør-Trøndelag, som også inkluderer Rindal, Halsa og
gamle Leksvik, og en for Nord-Trøndelag. Dette blir en ny situasjon for fylkeslaget men
tankene så langt er at det i stort må organiseres som en felles valgkamp for hele
Trøndelag, men med to stortingsvalglister, en for Sør-Trøndelag og en for NordTrøndelag.
5.1
Nominasjonsarbeidet
I forbindelse med sammenslåingen av fylkeslagene ble det vedtatt retningslinjer for
nominasjonsprosessen til stortingsvalg i Trøndelag:
«Nominasjonen til stortingsvalglistene i Trøndelag Senterparti følger Senterpartiets
retningslinjer for nominasjonsprosessen ved stortingsvalg med følgende tillegg:
1. Fylkesstyret oppnevner to nominasjonskomiteer, en for hvert valgdistrikt. Medlemmene i
de respektive komiteene er personer som har stemmerett i det valgdistriktet de skal
foreslå liste for.
2. Nominasjonskomiteene gjennomfører 1. og 2. runde i lokallaga i de kommunene som
inngår i valgdistriktet de skal foreslå liste for.
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3. Det gjennomføres to nominasjonsmøter, ett for hvert valgdistrikt.
4. Utsendingene til nominasjonsmøtene skal velges av lokallagene som hører til i det
respektive valgdistriktet.»

Det har imidlertid kommet innspill på at nominasjonskomiteene bør oppnevnes av
fylkesårsmøtet og fylkesstyret innstiller derfor på det til fylkesårsmøtet.
Fylkesårsmøtet oppnevner to nominasjonskomiteer, en for Sør-Trøndelag valgdistrikt
og en for Nord-Trøndelag valgdistrikt på fylkesårsmøtet 2020. Nominasjonsmøtene for
valgkretsene blir 21. november 2020.
5.2
Rammeplan for valgkampen 2021
Fylkesstyret vedtar rammeplan for valgkampen 2021 innen utgangen av desember
2020.
5.3
Stortingsvalgprogram 2021 – 2025
Sentralstyret har oppnevnt programkomiteen for stortingsvalgprogrammet 2021-2025.
Komiteen ledes av Marit Arnstad. Programkomiteen legger fram tema knyttet til
prinsipp- og handlingsprogrammet innen 1. april 2020 og legger fram et førsteutkast til
nytt prinsipprogram innen 1. oktober 2020. Dette utkastet sendes på høring i
partiorganisasjonen, her inviteres både fylkeslaget og lokallaga til å delta med innspill i
høringsrunden.
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Kalenderoversikt 2020

DATO
JANUAR
27.
FEBRUAR
7. - 8.
26. – 27.
MARS
2
26.-27.
APRIL
20.
22.- 23
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ARRANGEMENT

STED

Fylkesstyremøte
Fylkesårsmøte
Fylkesting

Stjørdal
Steinkjer

Fylkesstyremøte
Ordførerforum
Landsstyremøte / fylkesledersamling
Møter i arbeidslagene
Fylkesstyremøte
Fylkesting

Trondheim
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MAI
14.-15.
18.

Møter i arbeidslagene
Medarbeiderkonferanse
Fylkesstyremøte

Telefon

JUNI
5.
15.
17. - 18.
27.

Verdens Miljødag
Fylkesstyremøte
Fylkesting
Senterpartiet 100 år

Lillehammer

Fylkesstyremøte

Telefon

Fylkesstyremøte
Ordførerforum
Senterpartiet 100 år

Kolvereid

JULI
AUGUST
24.
SEPTEMBER
14.
17.
OKTOBER
19.
14. – 15.
26.
NOVEMBER

Møter i arbeidslagene
Fylkesstyremøte
Fylkesting
Landsstyremøte

16.
21.

Årsmøter lokallag
Fylkesstyremøte
Nominasjonsmøter Nord og Sør

DESEMBER
21
16. – 17.

Fylkesstyremøte
Fylkesting

Januar 21
25.

Fylkesstyremøte

Februar 21.
12.-13.

Fylkesårsmøte

Steinkjer

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