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1 Innledning 
Arbeidsplanen i lag med valgkampplan, vedtatt i fylkesstyret 21.12.2021 legger føringer for den 
politiske aktiviteten og organisasjonsarbeidet i fylkeslaget i året som kommer. Arbeidet med 
forberedelser og gjennomføring av stortingsvalgkampen vil være en prioritet både for fylkeslaget 
i 2021. 
 

2 Organisasjonsarbeid 

2.1 Målsettinger 
Alle lokallag i Trøndelag Senterparti skal ha medlemsvekst og aktivitetsøkning i 2021. Det er en 
forventing at valgkampen bidrar til økt aktivitet og som et resultat av dette er det også et mål at 
man øker antall registrerte studietimer sammenlignet med tidligere år. Trøndelag 
 

2.2 Verving/rekruttering 
Verving av nye medlemmer er en viktig oppgave kontinuerlig i et politisk parti. Særlig i et valgår 
må dette ha fokus gjennom hele arbeidsåret, og vi må jobbe for at flere av de vi møter igjennom 
en lang valgkamp, også blir med på Sp-laget. Parallelt med dette må det jobbes for å sørge for at 
eksisterende medlemmer betaler kontingenten, og oppfølging av disse som ikke betaler må 
gjøres av de ulike lokallagene ilag 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:                      Snåsa, Steinkjer, Inderøy, Verdal, Levanger 
Fosen:                            Osen, Åfjord,  Ørland, Indre Fosen 
Trøndelag Sør:              Midtre Gauldal, Rennebu, Oppdal, Holtålen, Røros.  
Midtre Namdal:              Overhalla, Namsos, Flatanger 
Trondheimsregionen: Trondheim, Skaun, Melhus 
Ytre og Indre Namdal: Leka, Nærøysund,  Høylandet, Grong, Røyrvik,  
Namsskogan, Lierne. 
Værnesregionen:           Stjørdal, Meråker, Frosta, Selbu, Tydal, Malvik 
Orkdalsregionen:       Orkland, Heim, Hitra, Frøya, Rindal 
 
I 2021 legges det opp til to runder med møter i de distriktsvise arbeidslagene, en i løpet av våren 
og en løpet av høsten.  
 
Valgkamp, hovedsaker og gjennomføring av denne vil være fokus på vårens møter, mens 
organisasjonsarbeid vil ha fokus på høstens møter.  

2.4 Nord – Trøndelag og Sør- Trøndelag Senterparti 100 år 
Nord-Trøndelag og Sør-Trøndelag Senterparti blir 100 år i 2021. Samtidig ble Senterpartiet 
nasjonalt 100 år i 2020. Dette jubileet skulle markeres over hele landet med dette ble betydelig 
nedskalert pga COVID19. Markering av 100 års jubileene gjøres i forbindelse med sommerstevne 
og valgkampkickoff i juni. 
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2.5 Senterungdommen 
Stortingsvalgkampen og gjennomføring av skolevalgkampen er fokus for Senterungdommen i 
arbeidsåret. Senterungdommen skal formidle sin politikk gjennom ulike medier og gjennom 
tilstedeværelse og synlighet. Markedsføring av Senterungdommens ungdomskandidater blir 
prioritert i kommende år. Det settes mål om medlemsøkning i 2021, og samtidig øke 
aktivitetsnivået blant medlemsmassen. Trøndelag Senterungdom er i 2021 medarrangør av det 
nasjonale arrangementet «Sommerleir», der regionen vil bli vist frem for senterungdommer fra 
hele landet. 
 

3 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 som ble vedtatt etter fylkestingsvalget, og stortingssvalgprogrammet som 
vedtas på landsmøte i mars er sentralt og førende for det politiske arbeidet som skal 
gjennomføres i 2021.  
 
Det legges opp til ei strategisamling felles for sentrale ressurspersoner i fylkeslaget for å 
koordinere og målrette innsats mot valgkampinnspurten. 

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. Stortingsrepresentantene, 1. 
nestleder i Senterpartiet og leder av KS inviteres også med inn i forumet. Det legges opp til minst 
to samlinger i ordførerforum i løpet av arbeidsåret, og utover dette har ordførerforum ha 
kontinuerlig dialog på konkretes politiske saker på tvers av kommuner, og i dialog med 
fylkeslaget. 
 
Leder av ordførerforum deltar som observatør i fylkeslagets fylkesstyre, og som medlem av 
Senterpartiets nasjonale ordførerforum.  
 
Aktivitet i ordførerforum, skal gjennom året også resultere i oppslag i media. Ordførerforumet 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. 
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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. 
 
 

4 Politisk aktivitet, skoleringer og studiearbeid 
Hovedtema for arbeidet i 2021 vil være gjennomføring av stortingsvalgkampen. 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.  

• Studieopplegg på sosiale medier for lokallagene 
• Tilrettelegging for arbeidslagsmøter på vår/høst i samarbeid med lokallagene.  
• Oppfølging av lokallagene etter eget ønske og behov.  

4.1 Skoleringer 
 
Det legges opp til en lokallagslederskolering etter avholdte årsmøter i februar. Fokus vil være:  

• Arbeid i lokallaget i et valgår 
• Lokallagslederens rolle 

4.2 Valgkamp. 
 
I Trøndelag legges det opp til ei strategisamling i april for alle listekandidatene, fylkesstyret, 
gruppestyret og styret for ordførerforum. Program for samlingen vil inneholde: 
Hovedfokus her vil være:  

• Våre hovedsaker  
• Strategi  
• Mediehåndtering  
• Debatteknikk  
• Leserinnlegg  

 
Ansvar: Valgkamputvalget  
  
Valgledersamling  
Det legges opp til ei valgledersamling i løpet av mai 2021.  
Hovedsaker her vil være:  

• Praktisk valgkamp  
• Strategi  
• Våre hovedsaker  

  
Ansvar: Fylkesstyret  
  
Skolering av skoledebattanter  
Det gjennomføres skoleringsopplegg for skoledebattantene.  
Ansvar: Senterungdommen  
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5 Stortingsvalget 2021 
Dette er første stortingsvalgkamp med ett Trøndelag og to valgdistrikter. Det gir noen nye 
utfordringer for hvordan valgkampen skal organiseres. Planen legger opp til at vi skal ha en felles 
valgkampstrategi med likt budskap, likt slagord og lik grafisk «signatur» på valgkampen og 
materiellet. Likevel vil det være slik at kandidatene for Nord-Trøndelag valgdistrikt vil bli profilert i 
materiellet for Nord-Trøndelag og kandidatene for Sør-Trøndelag valgdistrikt blir profilert i 
materiellet for Sør-Trøndelag.   
 

5.1 Målsettinger og hovedbudskap 
Trøndelag Senterparti skal ha fire stortingsrepresentanter etter valget 2021.  Hovedbudskapet 
fra Senterpartiet blir:  

• Nær folk  
• Hele Norge  

Innenfor disse to hovedbudskapene dekkes både arbeidet mot sentralisering og ønsket om å 
legge til rette for aktivitet i hele Norge. Også trygghet og beredskap dekkes innenfor disse to 
hovedbudskapene; politi nær folk ambulanse nær folk, som to eksempler. Poenget er at det må 
være tjenester nær folk i hele Norge.  
 

5.2 Organisering  
Fylkesstyret er ansvarlig for fylkeslagets valgkamp.  
Fylkeskontorene er «navet» i valgkampen.  
Det er opprettes et overordnet valgkamputvalg (OVU) for hele Trøndelag. OVU legger i rammene 
for den totale valgkampen i Trøndelag inkludert valgkampbudsjett, og sørger for nødvendig 
samkjøring og koordinering for å sikre en enhetlig og helhetlig valgkamp for Trøndelag 
Senterparti.  
 
For den operative valgkampen opprettes egne valgkamputvalg for hver enkelt valgkrets i Nord 
og Sør.  
 
Valgkamputvalgene har ansvaret for den løpende strategiske og operative planleggingen 
og gjennomføringen av valgkampen.   
 
Alle kommunelaga skal utnevne valgleder. Valgleder skal være bindeleddet mellom fylkeslaget 
og kommunelaga i valgkampen.  
 
Det utarbeides en strategi for hvordan vi kan bruke våre ordførere og øvrige folkevalgte på en 
best mulig måte i valgkampen. Dette er en stor ressursgruppe som vi vil ha stor nytte av i 
valgkampen. Strategien forankres i ordførerforum.  
 
Senterungdommen får ansvaret for planlegging og gjennomføring av skolevalgene. Dette er et 
stort og viktig arbeid. Senterungdommen har vist at de har et godt opplegg for skolevalgene. 
Senterungdommen får også ansvaret for å lage ungdomsbrosjyren som skal sendes ut til alle 
førstegangsvelgerne i fylket.  
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6 Kalenderoversikt 2021
 

DATO ARRANGEMENT STED 
JANUAR   
25. Fylkesstyremøte  
   
FEBRUAR   
13. Fylkesårsmøte Digitalt 
 Fylkesting  
   
MARS    
1. Ordførerkonferanse (nasjonalt)  
3 – 4.  Fylkesting Steinkjer 
9. Fylkesstyremøte   
 Skolering lokallagsledere  
 Landsstyremøte?  
   
   
APRIL    
 Møter i arbeidslagene  
19. Fylkesstyremøte  
28.-29.  Fylkesting Trondheim 

 Strategisamling  
 

MAI    
 Valgledersamling  
18. Fylkesstyremøte   
 Møter i arbeidslagene  
JUNI    
 Landsstyremøte?  
4. - 6.  Landsmøte  
5. Verdens Miljødag  
14. Fylkesstyremøte  
15. – 17. Fylkesting  
 Senterpartiets sommerstevne  
   
JULI    
   
AUGUST    
16. Fylkesstyremøte  
   
SEPTEMBER    
13. Valg  
14. Fylkesstyremøte  
   
   
OKTOBER   
 Møter i arbeidslagene  
18. Fylkesstyremøte  
20.-21 Fylkesting Steinkjer 
XX Landsstyremøte  
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28.-29. Landsstyremøte  
   
NOVEMBER    
 Møter i arbeidslagene  
22. Fylkesstyremøte  
   
DESEMBER    
20. Fylkesstyremøte   
15. - 16 Fylkesting Trondheim 
   
Januar 22   
31. Fylkesstyremøte  
 Årsmøter i lokallagene  
   
Mars 22   
4. – 5. Fylkesårsmøte  

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