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1 Tillitsvalgte 
 
Fylkesstyret har i arbeidsåret bestått av: 

Leder: Per Olav Tyldum  Overhalla  
1. nestleder: Ole Herman Sveian  Malvik 
2. nestleder: Marte Halvorsen  Heim 
Studieleder: Guri Heggem  Røros 
Styremedlemmer: Steinar Bach  Lierne 

 Marte Løvik  Trondheim 
 Geir Arild Espenes Oppdal 
 Kari Anita Furunes Meråker 
 Kristian Fremstad Orkland  
 Pål Sverre Fikse  Verdal 
 Astrid Jakobsen  Osen 
 Espen Lauritzen   Nærøysund  

1. varamedlem (møter fast): Randi Holien Bartnes Steinkjer 
 
Medlemmer som møter i kraft av sine verv: 
 Gruppeleder i fylkestingsgruppa: Steinar Aspli  Nærøysund 

 Stortingsrepresentanter: Marit Arnstad  Stjørdal 
 Heidi Greni  Holtålen  

 Leder i Senterungdommen: Vegard Frøseth Fenes Trondheim  
 
Varamedlemmer:  
2. vara Jarle Einar Holberg Trondheim 
3. vara Hallgeir Grøntvedt Ørland 
4. vara Gjertrud Strand  Grong 
5. vara Knut Arne Strømøy Frøya 
6. vara Siv Remetun Lånke Rennebu 

 
Arbeidsutvalget (AU) består av leder, nestlederne, studieleder og gruppeleder i 
fylkestingsgruppa. 
 
Den 6. november 2020 mottok vi den triste beskjeden om at styremedlem Steinar Bach var død 
etter kort tids sykeleie. Steinar ble bare 60 år gammel.  1. varamedlem Randi Holien Bartnes ble fra 
6. november fast medlem i fylkesstyret. De øvrige varamedlemmene rykket en plass opp.  
 
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). 
Hege Nordheim-Viken er 4. vararepresentant til sentralstyret.  
 
Per Olav Tyldum og Ole Herman Sveian er medlem av landsstyret. 
Marte Løvik sitter i valgkomiteen til landsmøtet 2021 
 
Dorthea Elverum er organisatorisk nestleder i Senterungdommen. Maren Grøte (Melhus) og Petter 
Vesterdal (Steinkjer) var hhv. 2. og 3. vararepresentant til Senterungdommens sentralstyre fram til 
landsmøtet i november 2020. På landsmøtet ble Jens Bartnes (steinkjer) valgt inn som 4. vara.  
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2 Fylkesårsmøtet 2020 
 
Årsmøtet ble holdt på Scandic Hell, Stjørdal. 7. – 8. februar 2020. Det møtte 265 delegater og 19 
gjester. 
 
Fylkesleder Gunn Iversen Stokke ønsket velkommen og det ble holdt minneord over Magnus 
Hestad, Svanhild Salberg og Johan Syrstad  
 
Gunn Iversen Stokke, Tomas Iver Hallem, Steinar Aspli, Heidi Greni og Ola Borten Moe hadde 
innledninger til generaldebatten.  
    
I den påfølgende debatten hadde 26 delegater innlegg. 
 
Lørdag innledet leder i programkomiteen Marit Arnstad til debatt. 
 
I den påfølgende debatten var det 22 delegater som hadde innlegg. 
 
Resolusjonskomiteen bestående av Geir Arild Espnes (leder), Steinar Aspli, Steinar Bach, Kari Anita 
Furunes og Vegard Frøseth Fenes fram resolusjonene og komiteens forslag til behandling. Disse 
resolusjonene ble vedtatt av fylkesårsmøtet: 

 
«Nei til nasjonal tvangsinnføring av fritt skolevalg!» 
«Samferdsel – binder Trøndelag sammen!» 
«Kommuneøkonomi – gode tjenester nær folk» 
«Utdanning – Kompetanse for framtida» 

  
 
Årsmelding 2019 for Trøndelag Senterparti ble enstemmig vedtatt. 
 
Regnskapene 2019 for Trøndelag Senterparti ble enstemmig vedtatt med et underskudd på  
681 954 kr. Det dekkes med bruk av 650 000 fra valgfond, resten 31 954 dekkes med bruk av fri 
egenkapital.  
 
Arbeidsplan 2020 ble enstemmig vedtatt. 
 
Budsjett 2020 ble enstemmig vedtatt. Budsjettet var på 3 321 000 kr. og det ble budsjettert med et 
overskudd på 711 000 kr. 700 000 av dette foreslås avsatt til valgfond.  
 
Det var ingen innkomne saker til fylkesårsmøtet 2019.  
 
På vegne av valgkomiteen bestående av Ola Borten Moe, Anne Berit Lein, Hege Nordheim-Viken, 
Jon Husdal, Steinar Lyngstad, Ola Bjørkøy, Gunnar Alstad og Siv Remetun Lånke, presenterte 
nestleder i komiteen Hege Nordheim-Viken valgkomiteens enstemmige innstilling. 
 
Fylkesleder Gunn Iversen Stokke hadde takket nei til gjenvalg og 1. nestleder Per Olav Tyldum fra 
Overhalla ble foreslått, og valgt som ny leder for to år. 2. nestleder Ole Herman Sveian, Malvik, ble 
da foreslått som ny 1. nestleder og som ny 2. nestleder ble foreslått Marte Halvorsen, Heim. Begge 
ble enstemmig valgt for ett år. Guri Heggem, Røros ble gjenvalgt som studieleder for to år. Som 
nytt styremedlem for Mariell Toven, Trondheim, som hadde takket nei til gjenvalg, ble Marte 
Løvik, Trondheim valgt for to år. De øvrige styremedlemmene på valg; Steinar Bach, Lierne, Geir 
Arild Espnes, Oppdal, og Kari Anita Furunes, Meråker, ble alle gjenvalgt for to år. Som 
varamedlemmer for ett år ble valgt: Randi Holien Bartnes, Steinkjer, Jarle Einar Holberg, 
Trondheim, Hallgeir Grøntvedt, Ørland, Gjertrud strand, Grong, Knut Arne Strømøy, Frøya, og Siv 
Remetun Lånke, Rennebu.   
 
Fylkesleder er automatisk medlem i landsstyret, som vara for han ble Kari Anita Furunes valgt. 
Trøndelag har ytterligere ett landsstyremedlem, her ble Ole Herman Sveian valgt med Marte 
Halvorsen som vara. 
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Som nye medlemmer i valgkomiteen ble Bjørn Hovstad valgt for ett år, som erstatter for Siv 
Remetun Lånke, som hadde ett år igjen, gikk ut av komiteen når hun ble valgt som varamedlem til 
fylkesstyret, Jarle Martin Gundersen, Marit Voll, Laila Iren Veie og Randi Dille ble valgt som nye 
medlemmer i valgkomiteen for to år. Hege Nordheim-Viken ble valgt som leder av komiteen for 
ett år.  
 
Marte Klepp ble gjenvalgt revisor for to år.. 
Styrehonorar for 2020 ble også vedtatt. 
 
Det ble også valgt utsendinger til 
Senterpartiets landsmøte, 4 fra valgdistrikt 
nord, 4 fra valgdistrikt sør, 19 
lokallagsutsendinger og varamedlemmer. 
 
Under årsmøtemiddagen ble Knut Arne 
Strømøy tildelt stortingsgaven for sitt 
engasjement i rovdyrsaken. Heidi Greni 
overrakte gaven.   
 
 

3 Fylkesstyrets arbeid 
 

3.1 Styremøter 
Fylkesstyret har hatt 10 styremøter i arbeidsåret og behandlet 98 saker. Fylkesstyrets 
arbeidsutvalg (AU, består av leder, nestlederne, studieleder og gruppeleder i ft. gruppa) har hatt 
AU møter ved behov gjennom hele arbeidsåret. 
Arbeidsåret har selvfølgelig vært krevende med strenge restriksjoner på fysiske møter store deler 
av året. Dette har medført at de fleste styremøtene har blitt gjennomført digitalt. Møtene i juni, 
august er de to eneste møtene vi har fått til fysisk. Møtet i juni ble holdt på Stjørdal, mens møtet i 
august ble holdt på Røros, i tilknytning til strategisamlinga for fylkesstyret og fylkestingsgruppa 
som ble avholdt på Røros 27.-28 august.   
Den utadrettede aktiviteten i året har også vært preget av restriksjonene, og det har ikke blitt 
mange møter og deltakelse på eksterne arrangementer, Det ble likevel rom for en god del 
utadrettet virksomhet i perioden juni – august, blant annet med flere besøk av 
stortingsrepresentanter.    
 

3.2 Politiske saker 
Fylkesstyret har i løpet av arbeidsåret drøftet mange aktuelle politiske saker. Blant annet ble 
fylkesstyret og fylkestingsgruppa utfordret på å skrive leserinnlegg for publisering gjennom 
sommeren. Det resulterte i 19 leserinnlegg på trykk. Fylkesstyret vedtok i fylkesstyremøtet i mai 
uttalelsen «Trøndelag Senterparti forventer at Stortinget redder olje- og gassnæringa!» og i 
august en uttalelse «Trøndelag og Norge trenger mer fornybar energi – vi må endre 
skattereglene nå!» 
 
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 
Det ble for 2020 planlagt å gjennomføre arbeidslagsmøter i alle regioner både vår og høst. Vårens 
møter var planlagt gjennomført i april og mai, disse ble pga pandemien utelukkende gjennomført 
digitalt i april og mai.  
Selv om verktøyet Teams var nytt for mange av oss var det brukbart oppmøte. Vi valgte å slå 
sammen noe i og med at dette ble digitale møter så det ble gjennomført totalt 4 møter på 
vårparten.  
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Det ble planlagt å gjennomføre fysiske møter på høsten, der flere av møtene ble kombinert med 
bedriftsbesøk og kommunebesøk på dagtid.  
Fem av åtte møter ble gjennomført fysisk, og det var mange som satte pris på gode politiske 
diskusjoner, kaffe og god lokal bakst! De tre siste møtene ble gjennomført digitalt pga nye 
restriksjoner.  
 
Det har vært deltakelse fra våre stortingsrepresentanter og fylkestingsrepresentanter på alle 
møtene. Oppmøtet har naturlig nok variert fra region til region men grovt sett har det vært 16-20 
personer på møtene i snitt.  
 
Det ble gjennomført en kort evaluering av møtene like før jul der det ble sendt ut en enkel 
spørreundersøkelse til lokallagslederne. Kort oppsummert kan en konkludere med at 
møteformen fungerer bra og at det er viktig at møtene blir lagt opp med muligheter for diskusjon 
og toveis dialog, ikke bare ren informasjon. Det er videre ønskelig at det fortsatt skal være to 
møter pr år og det viktigste med møtene er å møte andre partikolleger i samme region og det å 
kunne ta opp og diskutere lokale saker med fylkestings- og stortingsrepresentanter. 
Evalueringsrapporten er framlagt for styret i desember 2020.   
 

3.4 Programarbeid 
Senterpartiets stortingsvalgprogram for 2021 – 2025 har vært under arbeid i 2020 og 
programkomiteen, som for øvrig ledes av Marit Arnstad, sendte ut tre kapitler på høring til lokal- 
og fylkeslaga i august, med høringsfrist 13. september. Så sendte de ut hele programmet på 
høring 1. oktober med høringsfrist 20. november. Fylkesstyret oppnevnte i fylkesstyremøtet 15. juni 
en egen programkomite for Trøndelag som fikk i oppdrag å utarbeide høringssvar fra Trøndelag til 
begge høringsrundene. 
 
Komiteen er ledet av Marte Halvorsen og øvrige medlemmer er Jarle Einar Holberg, Steinar Aspli, 
Ada Arnstad, Geir Arild Espnes, Kari Anita Furunes og Vegard F Fenes. Guri Heggem er sekretær 
for komiteen. 
 
Komiteen utarbeidet forslag til høringssvar til begge høringsrundene og fylkesstyret behandlet 
dem i styremøtene hhv. 14.9 og 16.11 hvor høringssvarene fra Trøndelag Senterparti ble vedtatt og 
oversendt programkomiteen nasjonalt.  
 
Komiteen har også ansvaret for koordineringen av den siste runden med programarbeid som er 
endringsforslag til det endelige utkastet fra programkomiteen, som skal vedtas på landsmøtet i 
juni 2021. 
 

3.5 100 års jubileum 
Senterpartiet var 100 år i 2020. Det var lagt opp til markeringer av dette i hele landet, og det skulle 
også være en jubileumsstafett som skulle gå gjennom hele landet. For Trøndelag var 
markeringene og stafetten planlagt til september. Fylkesstyret oppnevnte i mars en 
jubileumskomité bestående av Ole Herman Sveian (leder), Anita Marø, Arnt Frøseth, Ester K. Halse, 
Asbjørn Skjervold og Vegard Frøseth Fenes (Senterungdommen). 
 
Dessverre gjorde pandemien og smittevernregler det umulig å gjennomføre stafetten og 
jubileumsmarkering med besøk av partilederen og jubileumsmiddag. Planen er å gjennomføre 
noe av dette i løpet av 2021,  
 

3.6 Besøk og reiserunder 
Selv om 2020 har vært et spesielt år med masse restriksjoner på reise- og møtevirksomhet, fikk vi 
et lite «pusterom» i juli - oktober. Dette ble benyttet til flere reiserunder og besøk av 
stortingsrepresentanter.  
 

• Sandra Borch besøkte Namdalen, og kommunene Overhalla, Grong og Snåsa 3. juli. 
Bakgrunn for besøket var den svært krevende rovdyrsituasjonen, men besøket hadde 
utover dette også fokus på beredskapssituasjonen i regionen, og lokalt næringsliv. 
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• Partileder Trygve Slagsvold Vedum besøkte Verdal, Inderøy, Steinkjer og Snåsa 23. juni. 
Programmet var variert, men industripolitikk, beredskap og rovdyrpolitikk var tre 
hovedsaker.  

• Åslaug Seem Jacobsen, medlem av kultur og familiekomiteen, besøkte 10 – 12 august 
kommunene Røros, Selbu, Stjørdal, Inderøy, Verdal og Trondheim. Besøket hadde 
kulturpolitikk i fokus, og det ble besøkt flere av fylkets små og store kulturinstitusjoner. 

• Partileder Trygve Slagsvold Vedum besøkte Røros 8 oktober, temaet var beredskap, 
skolenedleggelse og kommuneøkonomi. 

• Jan Bøhler, medlem av justiskomiteen, besøkte Trondheim 12 oktober. Tema for besøket 
var ungdomskriminalitet og gjengvold i regionen. 

• Sigbjørn Gjelsvik, medlem i finanskomiteen, hadde to runder i fylket. Først en runde 10. 
september på Innherred, med kommunebesøk i Levanger og Verdal før dagen ble 
avsluttet med et temamøte om statsbudsjettet i «fjøset» til Tomas Iver Hallem. Pga. 
restriksjoner på hvor mange som fysisk kunne være med på dette møtet, ble det streamet 
live på vår Facebook-side.     
25. september besøkte han Malvik og Trondheim. Tema for besøket var 
kommuneøkonomi og utfordringer for næringslivet og korps i pandemien.  

 

3.7 Kurs og samlinger 
Det meste av samlinger i 2020 ble også avlyst. Vi fikk imidlertid gjennomfør ei etterlengtet 
strategisamling for fylkesstyret og fylkestingsgruppa i august. Dette var på mange måter starten 
på planlegginga av valgkampen 2021.  
 
I oktober fikk vi gjennomført lokallagsleder- og gruppeledersamling. Her var hovedfokus litt om 
lederrollen og organisasjonsarbeid og forberedelse til valgkamp. 
 

3.8 Senterpartiets hedersmerke    
Det ble tildelt tre hedersmerker i 
Trøndelag i 2020.  
 
Erik Seem, Grong, Ola T. Heggem, Rindal 
og Jon P. Husby, Skaun ble alle tildelt 
Senterpartiets hedersmerke av 1. 
nestleder Ola Borten Moe under 
festmiddagen på fylkesårsmøtet 2020. 
 
Her er et utdrag av vedtektene for 
Senterpartiets hedersmerke: 

«Senterpartiets Hedersmerke kan 
tildeles tillitskvinner- og tillitsmenn 
i lokal- og fylkeslag for langvarig og 
særlig fortjenestefull innsats for Senterpartiet. 

For å kunne få Hedersmerket kreves at vedkommende har hatt tillitsverv av særlig betydning, 
og gjort en særskilt nyttig innsats for partiet, enten innenfor organisasjonen eller i politiske 
verv, eller en kombinasjon av disse. 

Hedersmerket tildeles av sentralstyret/arbeidsutvalget i Senterpartiet etter tilråding fra 
fylkesstyret.» 
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4 Senterpartiets studieforbund i Trøndelag 
 
Senterpartiets Studieforbund avd Trøndelag er organisert ved fylkesstudieleder Guri Heggem, 
fylkesleder i Senterungdommen Vegard Frøseth Fenes og Pål Sverre Fikse fra fylkesstyret.   
 
2020 har vært et helt spesielt år, der mye av planlagt studieaktivitet i lokallagene ble satt på vent 
og noe endret til digitale møter da pandemien kom i mars. Å bruke digitale verktøy for 
gjennomføring av studieringer var nytt område for mange av oss. Det ble derfor satt i gang 
opplæring av lokallagsledere og studieledere for hvordan en kunne fortsette politisk skolering og 
annen møtevirksomhet i lokallagene på tross av møterestriksjonene som ble innført. Det er gjort 
en betydelig innsats av mange ressurspersoner i lokallagene, samtidig må vi si at det er vanskelig 
å skape gode rammer for politisk verksted gjennom en skjerm. Vi er likevel glade for at vi klarte å 
gjennomføre en fysisk skoleringssamling for lokallagsledere og gruppeledere i der hovedtema 
var lederroller i lokallaget, over 30 personer var samlet på Jægtvolden i månedsskiftet 
august/september. Arbeidsprosessen med stortingsvalgsprogrammet ble også forsinket grunnet 
pandemien, og mange hadde sett fram til gode møter i lokallagene, men med ny 
smitteoppblomstring på høsten ble mye av dette arbeidet også gjennomført digitalt hos mange.  
 
Innsendt timeantall for 2020 preges naturlig nok av pandemien. 2019 var et rekordår i antall 
innsendte timer, og selv om 2020 naturlig nok har et mindre antall vet vi at studiearbeid er viktig i 
tillegg til at det gir lokallagene og fylkeslaget en betydelig økonomisk gevinst. Det vil i løpet av 
2021 bli innført et nytt system for registrering av studietimer. Innrapportering av timer vil bli 
enklere og det vil forhåpentligvis også gi flere muligheter til bedre og tettere oppfølging.   
 
Totalt antall timer for 2020 er altså ikke klart enda, I 2019 ble det registrert totalt 2 215.studietimer i 
Trøndelag. 
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 2019 genererte over 200 000 kr. til lokallaga og fylkeslaget 
 
 

5 Lokallag 
 
Trøndelag Senterparti har pr. 31.12.2020 2 765 medlemmer som har betalt kontingenten for 2020. 
Dette er en medlemsnedgang på 57 medlemmer fra 2019.  
 
Trøndelag Senterungdom har pr. 31.12.2020 281 betalende medlemmer. Dette er en nedgang på 
15 medlemmer fra forrige år.  
 
Trøndelag Senterparti har i 2020 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. 
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5.1 Medlemstall i lokallaga 
LOKALLAG 2018 2019 2020 Endring 
Beitstad 31 30 28 -2 
Ekne 26 27 27 0 
Flatanger 23 22 18 -4 
Frol 63 69 67 -2 
Frosta 25 23 21 -2 
Frøya 16 34 33 -1 
Grong 65 74 72 -2 
Heim 56 82 78 -4 
Hitra 30 30 27 -3 
Holtålen 30 35 34 -1 
Høylandet 77 76 70 -6 
Inderøy 118 121 122 1 
Indre Fosen 116 119 115 -4 
Kvam 19 17 22 5 
Leka 24 28 26 -2 
Lierne 41 54 49 -5 
Malvik 41 56 60 4 
Melhus 81 89 95 6 
Meråker 24 28 27 -1 
Midtre Gauldal 61 60 63 3 
Namsos 83 85 84 -1 
Namsskogan 20 20 18 -2 
Nærøy 77 90 79 -11 
Ogndal 18 17 15 -2 
Oppdal 62 72 67 -5 
Orkland 139 150 148 -2 
Osen 25 25 25 0 
Overhalla 85 96 108 12 
Rennebu 37 44 42 -2 
Rindal *35 42 44 7 
Røros 34 42 44 2 
Røyrvik 3 3 3 0 
Selbu 51 51 48 -3 
Skaun 49 49 46 -3 
Skogn 46 44 41 -3 
Snåsa 48 54 56 2 
Sparbu 53 56 53 -3 
Steinkjer/Egge 46 53 47 -6 
Stjørdal 123 126 134 8 
Stod 22 20 24 4 
Trondheim  140 165 173 8 
Tydal 18 22 21 -1 
Verdal 104 101 99 -2 
Verran 23 25 24 -1 
Vikna 35 47 36 -11 
Ytterøy 28 29 28 -1 
Ørland 154 105 93 -12 
Åfjord 82 86 81 -5 
Åsen 37 29 30 1 

Totalt 2609 2822 2765 -57 
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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. Senterpartiets storingsrepresentanter Heidi Greni og Marit Arnstad, 1. nestleder i 
Senterpartiet Ola Borten Moe, AU i fylkeslaget, og leder av KS Bjørn Arild Gram deltar som 
observatører i forumet. 
 
Styret for ordførerforum er:  

Hege Nordheim Viken, leder  
Geir Arild Espenes, nestleder  
Medlemmer:  Steinar Aspli,   

Vibeke Langli 
Bjørnar Buhaug  

Siv Sætran er sekretær for ordførerforum 
 
Det ble avholdt to møter i ordførerforum i 2020. Koronaen har gjort sitt til at disse møtene ble 
avholdt digitalt, og mye av den kontakten man har i forumet løpende gjennom året ved at man 
treffes på ulike møter og samlinger har dessverre uteblitt. Men ordførerne har hatt jevnlig digital 
kontakt, og jobbet sammen med oppfølging av ulike politiske saker i arbeidsåret. Styret for 
ordførerforum har hatt 4 møter, og leder av ordførerforum Hege Nordheim-Viken ble i juni valgt 
inn I Senterpartiets nasjonale ordførerforum. 
 
15. april 
Ordførerforum: Korona 
Møtet ble gjennomført på teams med innledninger fra Marit Arnstad om stortingets 
koronahåndtering. Heidi Greni orienterte om arbeidet med kommuneøkonomien, og 
kompensasjoner rundt koronahåndteringen og KS leder Bjørn Arild Gram orienterte om KS sitt 
arbeide opp mot sentrale myndigheter rundt koronahåndteringen.   
 
17. juni 
Ordførerforum tema: Rovdyrpolitikken 
Møtet ble gjennomført på teams med innledninger fra Sandra Borch, medlem av energi og 
miljøkomiteen og Kari Anita Furunes, leder av rovviltnemda. 
 
 

7 Trønder i lag 
 
Forum «Trønder i lag» var opprinnelig et initiativ fra Tomas Iver Hallem og gruppestyret i 
fylkestingsgruppa, der ønsket var å få til en uformell, dynamisk og flerveis kommunikasjon med 
våre folk i hele fylket. Det ble etablert i mars 2020 etter at pandemien stengte hele landet.  
Deltakerne i forumet er i hovedsak ordførerforumet, gruppeledere, fylkesstyret, lokallagsledere, 
stortingspolitikere og fylkestingsgruppa. Forum «Trønder i lag» driftes av gruppestyret, kan ha 
tematiserte innledninger og varierende møtefrekvens. Møteplattformen er digital, og møtet skal 
ha en varighet på maksimum to klokketimer.  
 
Forum Trønder i lag skal:  
 

• bidra til at gode politiske idéer omsettes til praktisk handling; nasjonalt, regionalt og lokalt. 
 

• Gi deltakerne inspirasjon, kunnskap og støtte i det politiske arbeidet uavhengig av nivå. 
 

• Komme i tillegg til allerede etablerte fora, ikke som erstatning for noe. 
 
Siden mars 2020 har det vært gjennomført nettmøter på Teams ca. månedlig, der aktuelle tema 
og spørsmål har blitt tatt opp. Næringsliv, kommuneøkonomi, situasjonen rundt årets lærlinger og 
frivillighet er flere eksempler. Møtene har hatt en varighet på 1,5 – 2 timer. Det har vært 2 – 3 
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innledere som hver har fått innledet i 15 – 20 minutter, og deretter har vi åpnet for spørsmål og 
kommentarer fra møtedeltakerne. Det har vært et sted mellom 25 og 40 deltakere på møtene. 
Møtene har fått god respons og noe som ble etablert på grunn av et akutt toveis 
informasjonsbehov i starten av en pandemi ser nå ut for å bli en fast månedlig kanal for 
kompetanseheving, informasjonsutveksling og utforming av politikk.  
 
 

8 Mediafondet 
 
Mediafondet er på 1 738 kr. som er uendret fra 2019. Mediafondet var opprinnelig på i overkant av 
40 000 kr. Men etter en rekke aksjekjøp i mediebedrifter de siste årene, sist i 2019, er fondet nå så 
å si brukt opp, og det bør kanskje avvikles. 
 
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.  
 

 

9 Senterungdommen 
 
2020 ble et annerledes arbeidsår for Trøndelag 
Senterungdom, hvor vi blant annet har vært nødt til å 
innrette oss etter sterke føringer for å unngå 
smittespredning i samfunnet. Til tross for dette har 
Senterungdommen holdt aktiviteten gående, og ser 
blant annet tilbake på et år med medlemsvekst. I dette 
kapittelet vil Senterungdommen redegjøre for 
tillitsvalgte i perioden, aktivitet i fylkeslaget, medlemmer 
og lokallag samt mediearbeidet. 
. 
 

9.1 Tillitsvalgte 
 
Fylkesstyret har i arbeidsåret 2020 hatt følgende sammensetning:  
Fylkesleder:    Vegard Frøseth Fenes, Trondheim 
Politisk nestleder:   Sondre Aarflot Saksvik, Orkland 
Organisatorisk nestleder:  Karen Elverum, Stjørdal 
1. Styremedlem:                            Lars Myhr Sandlund, Steinkjer  
2. styremedlem:   Cathrine Vuttudal, Skaun 
3. styremedlem:   Sigurd Ramdal, Indre Fosen 
4. styremedlem:   Emilie Løkken, Røros 
5. styremedlem:   Edel Marie Einarsen, Verdal 
 
 
1. varamedlem:   Tina-Evelyn Buvarp, Nærøysund 
2. varamedlem:   Magnus Ottermo Lund, Verdal 
3. varamedlem:   Andreas Røsseth, Nærøysund  
4. varamedlem:   Fredrik Andre Moen, Levanger 
5. varamedlem:   Einar Nørbech, Røros 
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Sentralt tillitsvalgte:  
Vegard Frøseth Fenes har vært medlem i Senterungdommens landsstyre, og fast medlem i 
fylkesstyret til Trøndelag Senterparti. På Senterungdommens landsmøte 2019 ble Dorthea 
Elverum valgt som ny organisatorisk nestleder i Senterungdommen, samtidig som Maren Grøthe 
og Petter Vesterdal ble valgt som hhv. 2. og 3. varamedlem. I 2020 måtte landsmøtet foregå 
digitalt, og fant sted 7. november på teams. Dorthea Elverum ble gjenvalgt som organisatorisk 
nestleder, og Jens Bartnes kom inn som nytt 4. varamedlem.  
 

• Lars Myhr Sandlund har sittet i Senterungdommens internasjonale utvalg. 
• Maren Grøthe har vært leder i Senterungdommens profileringsutvalg. 
• Lars Myhr Sandlund har i 2020 vært styreleder i Trøndelag Barne- og Ungdomsråd. Han 

representerer Trøndelag Senterungdom, som er medlemsorganisasjon i TRØBUR.  
 

9.2 Aktivitet i fylkeslaget 
2020 har vært et annerledes, men samtidig innholdsrikt, arbeidsår for Trøndelag Senterungdom. 
Fylkesstyret har hatt møtepunkter hver måned, enten fysisk eller digitalt, med unntak av juli og 
desember. Koronapandemien har vært en begrensende faktor på arbeidet, særlig med tanke på 
restriksjoner knyttet til fysiske treffpunkt. Vi har likevel arrangert fysiske arrangement når 
smittesituasjonen har tillatt dette, i tillegg til digitale møter.  
 
I januar ble det brukt mye tid fra fylkeslagets side til å ansette ny ungdomssekretær, etter at Lars 
Emil Haugen sa opp sin stilling for å gå videre til nye utfordringer i arbeidslivet. Det var stor 
interesse rundt stillingen med flere sterke søkere, og vi tar dette som et tegn på at Trøndelag 
Senterungdom anses som en interessant og attraktiv organisasjon. Det var Nora Stein Baustad 
som fikk tilbud om stillingen, og vi kan melde at hun har vært en svært viktig ressurs i 
Senterungdommens arbeid.  
 
Etter Senterpartiets fylkesårsmøte gikk det mye tid til planlegging av eget fylkesårsmøte og 
skolering, som i 2020 ble avholdt på Valberg slektsgård, Frosta. Her ble det gjennomført ordinært 
årsmøte, og skolering med mange spennende gjester. Det kan blant annet nevnes at vi fikk besøk 
fra Senterungdommens sentralstyre, og fylkesleder i Trøndelag Senterparti. Tema for 
skoleringsbolkene var valgkamp, mediearbeid og mye fokus på organisasjons- og lagbygging. 
Dette arrangementet har blitt gjennomført de siste årene, og vi ser at interessen øker når vi greier 
å kombinere gode sosiale og faglige opplegg for medlemmene.  
 
Når vi kom over i mars måned ble det meste forandret, og vi måtte snu om drastisk på allerede 
lagte planer for det kommende året. Med strenge restriksjoner knyttet til fysiske møteplasser og 
nedstengning ble det stadig flere digitale treffpunkt. Blant annet arrangerte fylkeslaget digitale 
innspills-møter til behandlingen av Senterungdommens stortingsvalg. Dette var et kjærkomment 
tilbud for mange medlemmer i løpet av våren 2020, selv om det ikke var en reell erstatning for 
fysiske møter og den gode diskusjonen.  Vi er derfor glade for at vi fikk gjennomført et lite 
sommertreff med sosialt program og innledninger.  
 
Vi har også gjennomført en intern nominasjonsprosess i Senterungdommen, for å finne dyktige og 
motiverte ungdomskandidater. Prosessen ble ledet av Ada Johanna Arnstad, som leverte 
innstilling til fylkesstyret i mai.  Senterungdommens ungdomskandidater ble Maren Grøthe (Sør-
Trøndelag) og Dorthea Elverum (Nord-Trøndelag valgdistrikt). I løpet av høsten 2020 ble det 
gjennomført to reiserunder med ungdomskandidatene, først til flere kommuner i Namdalen, og 
deretter til Fosen og Heim. Målet med disse rundene var å gjøre kandidatene kjent i flere deler av 
fylket, samt bli oppdatert på ting som rører seg rundt i lokallag og kommuner. I november ble 
Senterpartiets nominasjonsmøter avholdt, hvor Senterungdommen fikk gjennomslag for sine 
kandidater på høye plasseringer. Maren Grøthe fikk til slutt 3. plass i Sør-Trøndelag valgdistrikt, 
imens Dorthea Elverum fikk 4. plass i Nord-Trøndelag valgdistrikt. 
 
I siste kvartal av 2020 ble det blant annet gjennomført digitalt landsmøte, mer om representasjon 
og verv finnes under avsnitt om tillitsvalgte. Det ble ikke gjennomført ordinært julebord i 2020, 
men vi valgte å arrangere et digitalt lavterskel-arrangement som alternativ. I flere historiske og 
nyere møtedokument som Trøndelag Senterungdom besitter presiseres det at julebordet skal 
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avholdes siste lørdag før julaften, med mindre julaften faller påfølgende søndag. Det var derfor 
viktig å skape et alternativ til dette tradisjonelle arrangementet.  
 

9.3 Media 
Arbeidsåret 2020 har vært preget av mange gode oppslag og innlegg. Trøndelag Senterungdom 
kommer på i mediene både med leserinnlegg og redaksjonelle saker. Vi er både synlige i små og 
store aviser. Her er noen eksempler:  
 

• Juli 2020, Nea Radio (Vegard Frøseth Fenes m.fl.): Radioinnslag og nettsak fra sommertreff 
om valgkampen med Vegard, Ada Arnstad og ungdomskandidatene. 
https://nearadio.no/vil-bane-vei-for-flere-ungdommer-i-politikken/19.24421.  

• 17. juli 2020, Trønderdebatt (Vegard Frøseth Fenes): Sikkerhetsnettet for arbeidsfolk og 
bedrifter må styrkes. https://www.tronderdebatt.no/sikkerhetsnettet-for-arbeidsfolk-og-
bedrifter-ma-styrkes/o/5-122-1380. 

• Oktober 2020, Adresseavisen (Ada Johanna Arnstad, Dorthea Elverum og Maren Grøthe): 
Redaksjonelt oppslag om navnesak vedrørende ny videregående skole Trondheim Øst. 
https://www.adressa.no/pluss/nyheter/2020/10/26/Hva-med-%C2%ABMarit-
Bj%C3%B8rgen-videreg%C3%A5ende-skole%C2%BB-22835145.ece.  

• Desember 2020, Adresseavisen og Nationen (Vegard Frøseth Fenes): Leserinnlegg om 
distriktutvalgets rapport: 
https://www.midtnorskdebatt.no/meninger/ordetfritt/2020/12/08/%C2%ABBygda-De-
kunne-ikke-betalt-meg-nok%C2%BB-23128627.ece.  

• Januar 2021, Namdalsavisa (Maren Grøthe og Dorthea Elverum): Redaksjonelt om psykisk 
helse og inkludering. https://www.namdalsavisa.no/russ/namsos/korona/jentene-viser-
en-apenhet-vi-trenger-mer-av-i-samfunnet-vart/s/5-121-890922 

 

9.4 Medlemsverving og 
lokallag 

I 2020 har det blitt avholdt færre 
oppstartsmøter på grunn av 
smittevernrestriksjoner, noe som er 
beklagelig da vi ser at det er potensiale 
flere steder. Oppstart av lokallag er et 
svært viktig fokusområde for 
Senterungdommen, både nasjonalt og 
regionalt. Til tross for pandemi fikk vi 
likevel startet nye lokallag, bla. Skaun 
Senterungdom og Indre Fosen 
Senterungdom. I tillegg fikk vi opprettet 
lokallaget Indre- og Midtre Namdal 
Senterungdom, som dekker kommunene 
Høylandet, Overhalla og Grong. Vi vil 
berømme lokallag som har stilt opp i dette arbeidet, og takker både tillitsvalgte, folkevalgte og 
ordførere som stiller opp på møtene. I Namdalen fikk vi til og med selskap av tre ordførere. Dette 
er et godt eksempel på at samarbeid mellom Senterungdommen og Senterpartiet lokalt er en 
forutsetning for at tanker om nye lokallag skal gå fra ambisjon til realitet.  
 
I starten av arbeidsåret hadde Trøndelag Senterungdom 246 betalende medlemmer etter 
korrigering, og per 31. desember 2020 var medlemstallet 281 betalende medlemmer. 
Senterungdommen får derfor med seg medlemsvekst inn i 2021, men vil fortsatt ha stort fokus på 
både verving og re-verving. Senterungdommen er opptatt av at det skal være en trygg ramme for 
nye medlemmer, og at medlemskap skal oppleves meningsfylt. Medlemskontingenten er 
uendret, og ligger på 120 kroner i 2020.  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 2020): 
 

https://nearadio.no/vil-bane-vei-for-flere-ungdommer-i-politikken/19.24421
https://www.tronderdebatt.no/sikkerhetsnettet-for-arbeidsfolk-og-bedrifter-ma-styrkes/o/5-122-1380
https://www.tronderdebatt.no/sikkerhetsnettet-for-arbeidsfolk-og-bedrifter-ma-styrkes/o/5-122-1380
https://www.adressa.no/pluss/nyheter/2020/10/26/Hva-med-%C2%ABMarit-Bj%C3%B8rgen-videreg%C3%A5ende-skole%C2%BB-22835145.ece
https://www.adressa.no/pluss/nyheter/2020/10/26/Hva-med-%C2%ABMarit-Bj%C3%B8rgen-videreg%C3%A5ende-skole%C2%BB-22835145.ece
https://www.midtnorskdebatt.no/meninger/ordetfritt/2020/12/08/%C2%ABBygda-De-kunne-ikke-betalt-meg-nok%C2%BB-23128627.ece
https://www.midtnorskdebatt.no/meninger/ordetfritt/2020/12/08/%C2%ABBygda-De-kunne-ikke-betalt-meg-nok%C2%BB-23128627.ece
https://www.namdalsavisa.no/russ/namsos/korona/jentene-viser-en-apenhet-vi-trenger-mer-av-i-samfunnet-vart/s/5-121-890922
https://www.namdalsavisa.no/russ/namsos/korona/jentene-viser-en-apenhet-vi-trenger-mer-av-i-samfunnet-vart/s/5-121-890922
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Lokallag Leder  

Neadalen Senterungdom Kristin Marstad 

Trondheim Senterstud Nora Stein Baustad 

Inderøy Senterungdom Marie Staberg (Ikke valgt nytt styre for 2021).  

Innherred Senterstud Karen Elverum 

Steinkjer Senterungdom  Lars Myhr Sandlund (Yngvild Wolden Staver) 

Verdal Senterungdom Edel Marie T. Einarsen 

Ytre Namdal Senterungdom Tina-Evelyn Buvarp 

Orkdal Senterungdom Sondre Aarflot Saksvik (Elias Elverum Hoston) 

Stjørdal Senterungdom Nora Stein Baustad (Henrik Myhr) 

Melhus Senterungdom Maren Grøthe 

Røros Senterungdom Emilie Ryen Løkken 

Indre- og Midtre Namdal 
Senterungdom         

Maja Nordheim Viken 

Indre Fosen Senterungdom Sigurd Ramdal 

Skaun Senterungdom Vegard Sem 

Trondheim Senterungdom Bård Andreas Henriksen (ikke valgt nytt styre for 2021).   

Meråker Senterungdom: Maria Økdal (Ikke valgt nytt styre for 2021).  

  

9.5 Ansatte og samarbeid med fylkeskontoret  
Ungdomssekretæren i Trøndelag Senterungdom er ansatt i 25 % stilling hos Senterpartiet, og har 
blant annet ansvar for oppfølging av regninger og utlegg, forberedelse og etterarbeid i 
forbindelse med møter og bestilling av reiser. Det må også legges til at ungdomssekretæren en 
viktig del av den daglige driften i fylkeslaget, og har bidratt til å gjøre samarbeidet mellom 
Senterungdommen og Senterpartiet knyttet til driftsoppgaver enklere. I tillegg har fylkesleder 
møtt i fylkesstyremøtene til Senterpartiet - både for å orientere om Senterungdommens aktivitet 
samt opprettholde den gode dialogen. I 2020 ble Nora Stein Baustad ansatt som 
ungdomssekretær, etter at Lars Emil Haugen sa opp sin stilling på grunn av ny jobb-situasjon. Vi 
ønsker å rette en stor takk til Lars Emil Haugen for hans innsats for Senterungdommen i sin 
periode som ansatt.  
 
 

10 KS 
 
Ole Herman Sveian er leder i KS Trøndelag. Borgny Grande, Jorid Oliv Jagtøyen,  
Steinar Aspli og Bjørnar Buhaug er styremedlemmer i KS Trøndelag. 
 
Bjørn Arild Gram er styreleder i KS nasjonalt.  
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11 Fylkestingsgruppas virksomhet 
 

11.1 Gruppestyret og sekretariatet. 
Følgende er valgt til gruppestyre for fylkestingsgruppa: 
Steinar Aspli  gruppeleder 
Ada Arnstad  nestleder 
Tomas Iver Hallem styremedlem 
Hallgeir Grøntvedt styremedlem 
Kari Anita Furunes styremedlem 
 
Gruppestyret møtes hver mandag, og siden Koronapandemien kom i mars 2020 har de aller fleste 
av møtene vært digitale Teamsmøter. Som mange andre har erfart har denne møteformen blitt en 
naturlig måte å møtes på. 
 
Bjørn Ludvig Bergsmo er ansatt som gruppesekretær og rådgiver for fylkestingsgruppa i 60 % 
stilling.  
I tillegg er fylkestingsrepresentant Guri Heggem ansatt i en kombinasjonsstilling i Trøndelag 
Senterparti, der en del av stillingen er å være sekretær for fylkestingsgruppa i samarbeid med 
Bergsmo.  
 
For øvrig bidrar alle de øvrige i sekretariatet etter behov, særlig i f.b.m. mediehåndtering under 
HU-møter og fylkestingssamlinger.   
 

11.2 Aktiviteten i fylkestinget, fylkesutvalget og hovedutvalgene. 
Det har vært 5 møter/samlinger i fylkestinget i 2020 – der møtene i februar og oktober ble holdt 
som fysiske møter i Steinkjer, mens møtene i april, juni og desember ble holdt som Teamsmøter. 
Selv om digitale møter er en forsvarlig og ikke minst praktisk måte å arrangere møter på under 
Koronapandemien, er det ikke tvil om at det også har noen begrensninger, særlig fordi man mister 
den «nerven» og atmosfæren som ofte spiller en stor rolle for å ha et godt og dynamisk ordskifte. 
Det må likevel sies at fylkestingsmedlemmene har håndtert denne møteformen svært godt, på lik 
linje med mange andre i samfunnet som har måttet legge om sine arbeidsrutiner radikalt. 
 
Fylkesutvalget (FU) møtes normalt ca.2 ganger pr. måned, men i 2020 ble det på vårparten holdt 
møter hver uke, særlig fordi det var behov for hyppig oppdatering om håndteringen av 
Koronakrisen i f.b.m. fylkeskommunens virksomhet. Dette gjelder både de videregående skolene, 
kollektivtrafikken og kulturlivet m.m. Etter forslag fra Sp vedtok FU at det skulle gjennomføres en 
helhetlig analyse av pandemiens påvirkning av et samlet næringsliv i Trøndelag. Dette har gitt 
fylkeskommunen svært god kontakt med og oversikt over situasjonen for næringslivet i denne 
svært krevende perioden. 
 
Det har i alt vært 25 møter i fylkesutvalget i 2020. Gruppestyret behandler fylkesutvalgssakene på 
sine faste mandagsmøter.    
 
Det er holdt 5 møter/samlinger for alle hovedutvalg (HU) i 2020, og i tillegg har noen av 
hovedutvalgene hatt ekstramøter utover dette. Også her har flere av møtene/samlingene vært 
arrangert som Teamsmøter. Normalt kombinerer hovedutvalgene sine møter med å ha befaringer 
og besøk rundt omkring i Trøndelag, men dette har det selvsagt vært lite mulighet til dette året. 
 
Fylkestingsgruppa møtes dagen før første møtedag i hovedutvalgene, og det samme før 
fylkestingets møter. Det er også holdt noen gruppemøter utover dette. Før 12.mars og en periode 
på høsten var det fysiske gruppemøter, men i resten av året foregikk også gruppemøtene som 
Teamsmøter.  
 
Fraksjonslederen i hvert hovedutvalg fordeler sakene mellom medlemmene i de respektive 
hovedutvalgene slik at alle får ansvar for noen saker hver.  
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Det er to ganger i løpet av året gjennomført en systematisk evaluering av arbeidet i 
fylkestingsgruppa og gruppestyret. Her har samhandling og samarbeid mellom gruppestyret og 
den øvrige partiorganisasjonen, særlig fylkesstyret, vært et viktig tema.  
 
I slutten av august ble det arrangert en felles strategisamling for fylkesstyret og fylkestingsgruppa 
m.fl. på Røros. Dette var meget nyttig, og i et arbeidsår mye preget av digitale møter var det 
befriende (og eksklusivt) å kunne samles fysisk. Når koronasituasjonen på nytt gjør det mulig at 
flere kan samles, skal det gjennomføres en ny slik samling.  
 
Senterpartiets representanter i FU og HU har faste møtepunkter – og tidspunkt sammen med de 
øvrige samarbeidspartiene. I tillegg var det et fellesmøte for fylkestingsgruppene i Ap, Sp, SV og 
KrF i november, og dette ble arrangert som en kombinasjon av fysisk og digitalt møte.  
 

11.3 Samarbeid over grensa. 
Det har i mange år vært god kontakt med våre partivenner i Centerpartiet i Jämtland/Härjedalen, 
og tidligere riksdagsmedlem og redaktør Håkan Larsson har vært en krumtapp i dette arbeidet på 
svensk side av grensa. Det var planlagt en fellessamling på Stiklestad i slutten av mars 2020 for 
gruppestyret i fylkestingsgruppa i Trøndelag og medlemmene i landstingsgruppen i Jämtland, 
der flere aktuelle tema skulle drøftes. Samlinga måtte selvsagt utsettes p.g.a. koronapandemien. I 
stedet ble det etablert et nytt digitalt møteforum som har hatt flere møter fra våren 2020 og 
gjennom året. Her har gruppestyremedlemmer, fylkesleder/nestleder og sekretariat fra begge 
sider av grensa deltatt, og ulike tema har vært drøftet, bl.a. samferdsel/kommunikasjon, 
næringsliv, energiproduksjon, forskning og utdanning, helse, idrett, kultur, rovdyrpolitikk og 
økonomisk samarbeid m.m. Det har også vært nyttig og interessant med gjensidig utveksling av 
erfaringer og konsekvenser av Koronapandemien i Norge og Sverige. 
 
Ved årsskiftet ble det presentert en fellesuttalelse signert av fylkespolitikerne, som omhandler 
flere av de tema som er drøftet den siste tiden. Her tas det initiativ til å forberede en ny start for 
samarbeidet over grensa, etter hvert som pandemien ebber ut. Ambisjonen er at 
Jämtland/Härjedalen og Trøndelag kan vise vegen for resten av Norden! Dette initiativet er godt 
tilpasset det nye «fellesrådet for Jämtland/Härjedalen og Trøndelag», som er under etablering. 
 
11.4 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).  
 
I 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 om lag 
kr.800.000, som i hovedsak skal disponeres til kontorhold, møter, konferanser, reiser, 
administrasjonskostnader, samt lønn og pensjonsordning for gruppesekretær.   
Valgresultatet i 2019 og samarbeidsavtale for perioden 2019-2023. 
 
Resultatet i fylkestingsvalget høsten 2019 ble 21,3 %, som ga 13 av 59 mandater i fylkestinget. 
Senterpartiet er dermed nest største parti i Trøndelag fylkesting.  
 
Like etter fylkestingsvalget ble det inngått avtale mellom Ap, Sp, SV og KrF, som innebærer at 
Tore O. Sandvik (Ap) er fylkesordfører og at Tomas Iver Hallem fylkesvaraordfører i denne 
valgperioden. I de tilfellene der Tomas Iver Hallem har meldt forfall til møter i fylkesutvalget, har 
gruppeleder Steinar Aspli vært settevaraordfører. (Steinar er 1.varamedlem til fylkesutvalget.) 
  
Sp har 4 av 15 plasser i fylkesutvalget, og ledervervene i hovedutvalg for utdanning og 
hovedutvalg for veg.  
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11.5 Frostaerklæringen – politisk plattform for perioden 2019-2023. 
De fire partiene som like etter valget høsten 2019 ble enige om å samarbeide gjennom 
valgperioden, altså Ap, Sp, SV og KrF, vedtok en politisk plattform for «å utvikle Trøndelag fram 
mot 2030».  
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 

 
Ved behandlingen av økonomiplanen for 2020-2023 inkludert budsjett for 2020 i fylkestinget i 
desember 2019, 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 2019-2023. 
 

11.6 Medlemmer i fylkesutvalget, kontrollutvalget og hovedutvalgene. 
Senterpartiets representanter er fordelt slik i fylkesutvalget og hovedutvalgene: 
 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  HU-leder og fraksjonsleder 
Gunn Iversen Stokke Skaun   
Ida Stuberg  Inderøy 
 
HU for utdanning: 
Kari Anita Furunes Meråker HU-leder og fraksjonsleder 
Rasmus Skålholt Orkland 
 
Kontrollutvalget: 
Hege Nordheim-Viken Høylandet (Hege er ikke medlem av fylkestinget) 
 
Følgende varamedlemmer har møtt i fylkesting og/eller hovedutvalg i løpet av 2020: 
Ola T. Heggem   Rindal 
Lars Peder Hammerstad  Hitra  (har møtt som uavhengig representant) 
Dorthea Elverum  Stjørdal 
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11.7 Varamedlemmer til fylkesutvalget, kontrollutvalget og 
hovedutvalgene. 

Varamedlemmer til fylkesutvalget (FU) er valgt blant fylkestingets medlemmer: 
Fylkesutvalget:  1. Steinar Aspli, Nærøysund (har møtt i FU i løpet av 2020) 
   2. Gunn Iversen Stokke, Skaun 

   3. Rasmus Skålholt, Orkland (har møtt i FU i løpet av 2020) 
   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, Frøya 

   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 
   3. Magnus W. Delbekk, Steinkjer 
   4. Alf Magnar Reberg, Levanger 

 
*Steinar Bach avgikk ved døden 6.november 2020. 
 
**Stian Aleksander Aakre flyttet ut av fylket i desember 2020. 
 
Oversikt over alle øvrige valgte medlemmer og varamedlemmer i mange ulike styrer, råd og 
utvalg finner man på www.trondelagfylke.no under «Politisk organisering - Styrer, råd og utvalg» 
 
 
11.8 Bedriftsbesøk, befaringer, besøk på partimøter m.m. 
I et normalår, som 2020 slettes ikke ble, ønsker gruppestyret og fylkestingsgruppa å kombinere 
sine faste møter og samlinger med å besøke bedrifter, organisasjoner og institusjoner. Noen blir 
også invitert inn i gruppemøtene. Dette er en god metode for å få mer oversikt og større kunnskap 
om samfunnet rundt oss, og som bidrar til «påfyll» og variasjon i de faste møtene våre.  
 
Medlemmene i gruppestyret får ofte henvendelser om å delta på møter og befaringer i f.b.m. 
konkrete fylkeskommunale saker, prinsipielle saksområder og/eller tema av nasjonal interesse.           

http://www.trondelagfylke.no/
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I mange tilfeller kan slik aktivitet kombineres med å besøke våre lokale ordførere og lokallag, og 
dette blir til en viss grad koordinert med partikontoret. 
 
P.g.a. Koronapandemien var det bare i noen måneder i 2020 at det var mulig å gjennomføre slik 
aktivitet, så alle ser veldig fram til å komme i gang med dette igjen! 
 
 
11.9 Rovviltnemnda region 6 (Trøndelag og Møre og Romsdal). 
Etter valget i 2019 ble fylkestinget invitert til å fremme forslag på medlemmer i rovviltnemnda for 
en ny fireårsperiode. Det er Klima – og miljødepartementet som oppnevner alle rovviltnemndene, 
og i juni ble det klart at vår fylkestingsrepresentant og FU-medlem Kari Anita Furunes ble ny leder 
for perioden. Som sentral fylkespolitiker og med bakgrunn bl.a. som ordfører i Meråker og fra 
landsstyret i Utmarkskommunenes sammenslutning er ho godt kvalifisert til dette viktige vervet.    
Per Olav Hopsø (Ap) og Pål Sæther Eiden (H) er øvrige medlemmer i rovviltnemnda region 6 fra 
Trøndelag. I tillegg er det en representant fra Mære og Romsdal og to representanter fra 
Sametinget. 
Kari Anita overtok vervet etter sin partifelle Gunnar Alstad fra Skatval. 
 
11.10 Aktuelle/omfattende saker i 

hovedutvalgene/fylkesutvalget/fylkestinget som det er arbeidet 
med og/eller fremmet forslag i gjennom 2020: 

• Overordnet, gjennomgående sak hele året: 
Tiltak, støtte, hjelp, veiledning og løsninger til fylkeskommunens virksomheter samt 
næringsliv, reiseliv m.fl. som følge av Koronpandemien 

• Handlingsprogram Kompetansestrategi 
• Prosjekt «Jøa t`land» 
• Eierskapsmelding for AtB 
• Eierpolitikk i Trøndelag fylkeskommune 
• Egenregi drift og vedlikehold på fylkesvegnettet 
• Innspill til jordbruksoppgjøret 2020 (i februar) og 2021 (i desember) 
• Høring: Prosjektmandat for utredning av sammenslåing av Helse Nord-Trøndelag og St. 

Olavs hospital 
• Internasjonalt handlingsprogram 2020-2023 
• Regionalt forskningsfond – bestillingsbrev 2020-21 
• Nasjonal Transportplan (NTP) 2022-2033 – innspill om prioriteringer på transportområdet 
• «Fremtidens hurtigbåt» 
• Spørsmål om navnebytte? – Mære landbruksskole (navnet ble ikke byttet)  
• Utredning mulig samlokalisering av Olav Duun v.g.s. og Campus Namdalen 
• Årsrapport 2019 med regnskap og årsberetning for Trøndelag fylkeskommune - 

overskudd til disposisjonsfond 
• Høringssvar NOU 2019:23 – Forslag til ny opplæringslov 
• Høringssvar NOU 2019:25 «Med rett til å mestre» 
• Høringssvar NOU 2019:26 «Rusreform – fra straff til hjelp» 
• Høringsinnspill fra Trøndelag fylkeskommune til Klimakur 2030 
• Investeringsvirkemidler (IBU) i landbruket – Innovasjon Norge 
• Dialog med NHO om Koronautfordringene for næringsliv, reiseliv m.m. 
• Videre utvikling av Elgeseter gate i Trondheim, herunder riving eller bevaring av 

bygninger 
• Økonomiplan 2021-2024, utfordringsdokument 
• Revidert budsjett 2020 
• SNK AS – framtidig organisering og videre prosess  
• Endring av drosjepolitikk ved ny yrkestransportlov 
• Høring: Forslag til endringer i plan – og bygningsloven 
• Lokalisering av logistikk-knutepunkt / godsterminal i Trondheimsområdet 
• Høring av kommuneplanmelding om byutvikling, grønn strek – Trondheim kommune 
• Anmodning om overtakelse av prosjekt tunnel Garten-Storfosna 
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• Høringsutkast Regional plan for arealbruk 2021-2030 
• Regional strategi for klimaomstilling 
• Miniseminar for gruppestyret om FNs bærekraftmål 
• Felles areal – og transportstrategi for «Innherredsbyen» 
• Lokalisering av administrasjonsbygg for fylkeskommunen 
• Økonomiplan 2021-2024, med budsjett 2021 
• Skolebruksplan Åfjord videregående skole - utbygging 
• Det videregående opplæringstilbudet 2021-2022, noen endringer av studietilbud 
• Støtte til utvikling av Grønn Forskning 2 og utredning av behovet for jordbruksklynge 
• Innføring av takst for nullutslippskjøretøy 
• Høring – NOU 2020:6 – Frie og hemmelige valg – Ny valglov 

 
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 2020, kan man lese mer om via 
nettsiden til Trøndelag fylkeskommune – www.trondelagfylke.no  
 

11.11  Interpellasjoner fremmet i fylkestinget av Sp-representanter i løpet 
av 2020: 

• Ada Arnstad - Utredning av innføring av ungdomslos i Trøndelag (februar) 

• Steinar Aspli - Regionreformen og nye oppgaver til fylkeskommunen og manglende 
økonomisk 

• kompensasjon (februar) 

• Ada Arnstad - om tiltak for regionale og lokale medier i forbindelse med Covid-19 (april) 

• Steinar Aspli - om kartlegging av konsekvensene for frivilligheten av Covid -19 (oktober) 

• Ada Arnstad - om omsetning av norsk og trøndersk mat gjennom fylkeskommunens egne 
innkjøp (oktober) 

• Tomas Iver Hallem - om endring av konsesjonsloven (oktober) 

• Guri Heggem - vedrørende toalett på langrutebusser (desember) 

• Guri Heggem - Lokalsamfunnsutvikling på lokalsamfunnets premisser (desember) 

• Ida Stuberg - vedrørende jusstudium i Levanger (desember) 

 

11.12 Spørsmål stilt i fylkestinget av Sp-representant(er) i løpet av 2020: 
• Rasmus Skålholt vedr. viltpåkjørsler og behov for lyssetting ved Ålitunnelen (Fv.714) (juni) 

 

11.13 Spørsmål stilt i fylkesutvalget av Sp-representanter i løpet av 
2020: 

• 3/20 -   Ada Arnstad knyttet til Ungdommens Fylkestings arbeidsprogram 

• 7/20 -   Ada Arnstad om læringsnettverk 

• 16/20 - Hallgeir Grøntvedt om bru FV 715 

• 17/20 - Tomas Iver Hallem om digitale møteformer 

• 19/20 - Kari Anita Furunes om FoU og omstilling i næringslivet, men også for utvikling av 
nye undervisningsmodeller 

• 22/20 - Ada Arnstad om NOU 2019:17 Domstolstruktur samt et forslag om endringer i 
rettskretsene og domstolloven 

• 24/20 - Tomas Iver Hallem - Bedret trafikksikkerhet ved våre fylkesveger 

• 25/20 - Hallgeir Grøntvedt om piggdekkgebyr 

• 31/20 - Tomas Iver Hallem om produksjon av havmerder 

http://www.trondelagfylke.no/
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• 42/20 - Kari Anita Furunes om muligheter for hjelp til ny etablering i Meråker etter 
nedleggelse av Lian trevarefabrikk AS avd. Meråker 

• 50/20 - Ada Arnstad om bredbånd 

12 Valg 2021 
 
Mye av forberedelsene til valget 2021 er gjort i 2020. Fylkesstyret vedtok rammeplan for 
valgkampen 2021 i fylkesstyremøtet 21.12.20. Senterpartiets landsstyre vedtok partiet nasjonalt sin 
strategi for 2021 i oktober 2020. Fylkesårsmøtet 2020 valgte nominasjonskomiteer for 
stortingsvalglistene.  
 

12.1 Organisering 
Fylkesstyret har det overordnede ansvaret for fylkeslagets valgkamp. Valgkampplanen 2021er 
styringsdokumentet for valgkampen 2021. Rammeplanen ble vedtatt i fylkesstyret 21.12.20 og gav 
rammene for valgkampen 2021.  
Her ble valgkamporganiseringen definert, og det er vedtatt at det skal være ett valgkamputvalg 
for hver av valgdistriktene og et overordnet valgkamputvalg som legger de overordnede 
rammene for blant annet økonomi.  Overordnet valgkamputvalg (OVU) for hele Trøndelag består 
av AU, Marit Arnstad, Ola Borten Moe og fylkessekretæren. Fylkesleder er leder av OVU. OVU 
legger i rammene for den totale valgkampen i Trøndelag. 
Valgkamputvalget for Nord-Trøndelag er: Marit Arnstad (leder), Per Olav Tyldum, Tomas Iver 
Hallem, Dorthea Elverum og Rune Hjulstad 
Valgkamputvalget for Sør-Trøndelag er: Ola Borten Moe (leder), Heidi Greni, Maren Grøthe, Geir 
Arild Espnes, Ole Herman Sveian og Siv Sætran. 
 

12.2 Nominasjonskomiteene 
Nominasjonskomiteene for Nord-Trøndelag og Sør-Trøndelag valgdistrikt ble altså oppnevnt av 
fylkesårsmøtet 2020. 
 
Nominasjonskomite for Sør-Trøndelag valgdistrikt: 
Leder:  Jarle Martin Gundersen, Trondheim 
Medlemmer:  Lene Skarsvåg, Frøya 

Fritz Arne Haugen, Melhus 
Odd Jarle Svanem, Heim  
Laila Selnes Lund, Ørland  
Siv Remetun Lånke, Rennebu 
Ola Husa Risan (Senterungdommen) 

 
Nominasjonskomite for Nord-Trøndelag valgdistrikt: 
Leder:   Marit Voll, Verdal 
Medlemmer:  Hans Oskar Devik, Røyrvik  

Tor Helge Forbord Slind, Stjørdal 
Lillian Hatling, Steinkjer 
Espen Lauritzen, Nærøysund 
Anita Ravlo Sand, Levanger  
Nora Stein Baustad (Senterungdommen)  

 
Komiteene startet sitt arbeid våren 2020 med å kartlegge sittende kandidater sine ønsker om 
renominasjon. 
 
I slutten av april ble brev om 1. runde i nominasjonen sendt lokallaga. De ble bedt om å komme 
med forslag på 5 navn derav maks. ett fra egen kommune, på kandidater de ønsker på 
stortingsvalglista for sitt valgdistrikt. Svarfrist var satt til 1. juni. Det kom inn totalt 55 svar, 32 fra 
Nord-Trøndelag og 23 fra Sør-Trøndelag. Resultatene fra 1. runde ble offentliggjort og brev om 2. 
runde i lokallaga ble sendt ut i juli. 
 



 
 

Årsmelding 2020 Trøndelag Senterparti 23 

I andre runde ble kommunelaga bedt om å sette opp sitt forslag til stortingsvalgliste for sitt 
valgdistrikt. Alle kommunelaga med unntak av to, hadde medlemsmøte mandag 14. september 
der de satte opp sitt forslag til valgliste og sendte inn til nominasjonskomiteene. Resultatene fra 2. 
runde ble offentliggjort tirsdag 15. september. 
 
Nominasjonskomiteene arbeidet da videre med sine listeforslag med bakgrunn i de innkomne 
forslagene fra kommunelaga. Det ble gjennomført 
intervjurunder med aktuelle kandidater og 
nominasjonskomiteene offentliggjorde sine 
innstillinger den 2. oktober i Sør-Trøndelag og 7. 
oktober i Nord-Trøndelag. 
 

12.3 Nominasjonsmøtene 
 
Opprinnelig var planen å kjøre parallelle 
nominasjonsmøter for Nord-Trøndelag og Sør-
Trøndelag på formiddagen 21. november, og ha en 
felles bolk med innledninger fra de nyvalgte 1. 
kandidatene etter lunsj. Det satte koronapandemien 
en effektiv stopper for. På grunn av  
 
smitteverntiltak måtte nominasjonsmøtene 
gjennomføres digitalt. Det ble da gjennomført 
nominasjonsmøte for Nord-Trøndelag før lunsj og 
Sør-Trøndelag etter lunsj.  
Begge møtene ble gjennomført knirkefritt med 101 
delegater i sør og 100 delegater i nord.  
 
I Nord-Trøndelag hadde Senterungdommen tatt 
dissens på 3. plassen og det ble avstemning mellom 
Tomas Iver Hallem og Dorthea Elverum, som 
Hallem vant, Elverum fikk 4. passen. 
 
I Sør-Trøndelag ble Senterungdommens kandidat 
foreslått flyttet opp på 3. plass og det ble 
avstemning mellom komiteens forslag Geir Arild 
Espnes og forslaget på Maren Grøthe. Grøthe vant 3.  
plassen og Espnes fikk 4. plassen.    
 
De øvrige plassene ble vedtatt som 
nominasjonskomiteene sine innstillinger. 
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12.4 Stortingsvalglistene 2021 – 2025 
 
Sør-Trøndelag valgdistrikt: 

Nr. Navn: Fødselsår: Kommune: 

1 Ola Borten Moe 1976 Trondheim 

2 Heidi Greni 1962 Holtålen 

3 Maren Grøthe 2001 Melhus/ Senterungdommen 

4 Geir Arild Espnes 1957 Oppdal 

5 Marte Løvik 1975 Trondheim 

6 Hallgeir Grøntvedt 1959 Ørland 

7 Kristian Martin Fremstad 1971 Orkland 

8 Guri Heggem 1965 Røros 

9 Ole Herman Sveian 1974 Malvik 

10 Vibeke Langli 1973 Rindal 

11 Sondre Arflot Saksvik 2001 Orkland / Senterungdommen 

12 Knut Arne Strømøy 1957 Frøya 

13 Eline Stene 1999 Selbu 

14 Bjørnar Buhaug 1984 Indre-Fosen 

15 Nils Forren 2000 Heim 

16 Jorid O. Jagtøyen 1971 Melhus 

 
Nord-Trøndelag valgdistrikt: 

Nr. Navn: Fødselsår: Kommune: 

1  Marit Arnstad  1962  Stjørdal  

2  Per Olav Tyldum  1964  Overhalla  

3  Tomas Iver Hallem  1975  Verdal  

4  Dorthea Elverum  1996  Stjørdal / Senterungdommen  

5  Hege Nordheim-Viken  1969  Høylandet  

6  Lars Myhr Sandlund  1999  Steinkjer / Senterungdommen  

7  Kari Anita Furunes  1978  Meråker  

8  Steinar Aspli  1957  Nærøysund  

9  Anne Berit Lein  1968  Steinkjer  

10  Hans Oskar Devik  1969  Røyrvik  

11  Anita Ravlo Sand  1968  Levanger  
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13 Økonomi og administrasjon 
 

13.1 Økonomi 
Fylkeslagets regnskap for 2020 viser et overskudd på 1 078 778 kr. før overføring av 700 000 kr. til 
valgfond. Etter overføring fra valgfond blir resultatet et overskudd på 378 778 kr. Det var 
budsjettert med et overskudd på 11 000 kr. etter overføring til valgfondet.  
 
Pr. 31.12.2020 har fylkeslaget en fri egenkapital på 1 946 320 kr. Dette sikrer oss en god likviditet 
gjennom hele arbeidsåret. I tillegg har fylkeslaget et valgfond avsatt til valgkamp på 1 200 000 kr. 
 
13.2 Ansatte 
Rune Hjulstad er fylkessekretær i 100 % stilling, kontorsted Steinkjer. 
Siv Sætran er organisasjonsrådgiver med kontorsted Trondheim. Sætran har 30 % permisjon for å 
ivareta vervet som komiteleder i Stjørdal kommune slik at hun har 70 % stilling som 
organisasjonsrådgiver ut denne kommunevalgperioden. 
Bjørn Ludvig Bergsmo er sekretær for fylkestingsgruppa i 80 % stilling med kontorsted Steinkjer. 
Han har 20 % permisjon for å ivareta vervet som gruppeleder for Steinkjer Senterparti. Han har da 
60 % stilling som gruppesekretær ut denne valgperioden.  
Guri Heggem er organisasjonsrådgiver i 70 % stilling med kontorsted Røros/Trondheim. Hun fyller 
de andelene Siv Sætran og Bjørn Ludvig Bergsmo har i permisjon og dette er et tidsbegrenset 
engasjement som går ut denne kommunevalgperioden.  
Nora Stein Baustad er ungdomssekretær i 25 % stilling, kontorsted Trondheim. Fra 4.7.2020 fikk 
hun også et engasjement som organisasjonsrådgiver for fylkeslaget i 20 % stilling. Dette 
engasjementet gikk i utgangspunktet fram til 31.12.2020, men er nå forlenget til 15.9.2021   
Marna Ramsøy er renholder på kontoret i Steinkjer.  
 
Fylkessekretæren hadde 90 % foreldrepermisjon i perioden 1.4.2020-27.7.2020. I denne perioden 
var Siv Sætran fungerende fylkessekretær og Nora Stein Baustad hadde et 75 % vikariat som 
organisasjonsrådgiver i perioden 1.4.2020 – 3.7.2020. 
 

13.3 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 2020! 
 
 
 
 
 

25.1.2021 
 

Fylkesstyret  
Trøndelag Senterparti 
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14 Vedlegg 
 

14.1 Nei til nasjonal tvangsinnføring av fritt 
skolevalg! 
Vedtatt på fylkesårsmøtet 2020 

 
Den 22. august varslet regjeringen med partiene 
Høyre, FrP, V og KrF at de ville innføre fritt 
skolevalg i hele landet. Det ble sendt ut to ulike 
forslag på høring, og begge disse innebar i 
realiteten innføring av et fritt skolevalg. Senere 
ble det uttalt at regjeringen ville gjennomføre 
forslaget til inntaksmodell, uansett hva utfallet fra 
høringen ble. 
 
Forskning på ordninger med fritt skolevalg peker 
blant annet på økt segregering blant elever som 
konsekvens, da de med gode karakterer samler 
seg på samme skole. Dessuten vil et fritt 
skolevalg i realiteten kun være fritt for noen få, og 
vil isteden bidra til et system hvor man skaper 
“vinnere” og “tapere” i skolen. 
 
Trøndelag Senterparti reagerer sterkt på 
forslagene som foreligger knyttet til innføring av 
fritt skolevalg på nasjonalt nivå, da det vil være en 
kraftig inngripen i det fylkeskommunale 
selvstyret. Videre har også NHO og de største 
arbeidstakerorganisasjonene uttalt seg kritisk. 
Senterpartiet ser på det som en selvfølge at 
fylkestinget som skoleeier skal bestemme 
inntaksmodell, siden det er de folkevalgte lokalt 
som kjenner situasjonen best i eget fylke. 
 
Senterpartiet mener videre at nærskoleprinsippet 
må bevares i videregående opplæring, da det gir 
mange trønderske elever mulighet til å ta 
utdanning uten å måtte flytte på hybel. Dessuten 
mener vi også at denne modellen er den beste for 
å kunne svare ut lokalt næringsliv sitt behov for 
arbeidskraft, som sikrer at yrkesfagelever får 
lærlingeplass på sin hjemplass. Vi fykter at de 
fremlagte forslagene kan føre til et dårligere 
linjetilbud i for elever i distriktene, og at tilbudet 
svekkes for en stor gruppe elever som en 
konsekvens av dette. 
 
Senterpartiet mener derfor at: 

• Tvangsinnføringen av fritt skolevalg i 
stortinget må stanses. 

• Nærskoleprinsippet skal fortsatt bevares 
som inntaksmodell for Trøndelag fylke. 

• Fylkene selv bør få bestemme 
inntaksmodell for de videregående 
skolene, basert på hva som er best gitt 
lokale forutsetninger. 

 

14.2 Samferdsel – binder Trøndelag sammen! 
Vedtatt på fylkesårsmøtet 2020 

 
Senterpartiet har som mål at det skal være mulig 
å bo og jobbe overalt i fylket. Gode 
samferdselsløsninger og godt utbygd 
infrastruktur, som inkluderer bredbånd og 

mobildekning, er dermed en forutsetning for 
bolyst og utvikling i alle lokalsamfunn. For å 
bygge opp under bærekraftsmålene er det 
avgjørende at vi klarer å bruke de ressursene vi 
har tilgjengelig på en slik måte at de også blir 
tilgjengelig for neste generasjon.   
 
I utviklingen av dette samfunnet videre er det ikke 
nok at samferdselsløsninger bare omfatter 
jernbane, veg og flyplass i sentrale og urbane 
strøk. Vi må ha en samferdselsstruktur som binder 
hele Trøndelag sammen. Staten må sette fylket i 
stand til å vedlikeholde og drifte denne strukturen 
ved å bevilge tilstrekkelig med midler over 
Statsbudsjettet, både til etterslep på vedlikehold 
men også for bygging av ny struktur.  
 
Senterpartiet vil:  

• Tillegge klima og jordvern stor vekt i 
utbygging av infrastruktur, der standard 
fartsgrense på 110 og 90 må veies opp 
mot samfunnsnytten.  

• Se på og prøve ut andre og enklere 
løsninger for bygging av gang og 
sykkelveier enn dagens praksis som er 
beskrevet i Statens Håndbok N-100. 
Trygg skolevei gir god folkehelse, 
trygghet og trivsel i lokalsamfunnet.  

• At jernbanetunnel Ranheim Hommelvik – 
Stjørdal og E6 Asphaugen – Nordland 
grense prioriteres i neste periode av NTP 
for å bygge Trøndelag sammen. Staten 
må også utfordres til å bidra med 
finansiering på større fylkesveiprosjekter, 
der disse strekningene er avgjørende for 
videre næringsutvikling i regionen: 
Orkdalspakken, Støren – Røros, Laksevei 
Nord 

• Endre gjerdeloven slik at Bane Nor får 
ansvaret for å vedlikeholde gjerder langs 
jernbanen. Det må legges til rette for 
bedre samarbeid mellom veiutbygger og 
jernbane når det bygges ny vei.  

• At overtakelsene av FOTrutene må sikres 
gode rammevilkår for utvikling.  
FOTrutene i fylket er svært viktige for å 
binde distriktene i Trøndelag sammen 
med resten av verden. Arbeidet i 
prosjektet Green Flyway brukes bl.a. som 
kunnskapsgrunnlag i retning av mer 
bærekraftig lufttransport.   

• At ferjetakster må holdes på et nivå som 
ikke er til hinder for bosetting og 
næringsutvikling i distriktene.  

• Styrke og justere kollektivtilbudet slik at 
ruteproduksjonen blir mer «sømløs» ved 
korrespondanse, og dermed gir en reell 
mobilitetsfrihet 

• At ansvaret for Trønderbanen skal 
overføres til fylkeskommunen ved første 
anledning, og utvides til å omfatte 
Oppdal og Røros i sør og Grong i nord.  

• Arbeide for hyppigere rutefrekvens på 
hele Trønderbanen, også i helgene 
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• At strekningene fra Trondheim til 
Steinkjer, Storlien og Røros elektrifiseres.  

• Arbeide for å etablere 2-timerfrekvens 
mellom Oslo og Trondheim på 
Dovrebanen.  

• Endre den nye drosjeloven som er 
distriktsfiendtlig og svekker beredskapen 
og tryggheten i distriktene 

• Utbygge og oppgradere et helhetlig 
fylkesveinett for å oppnå alternative ruter 
(nye og eksisterende) rundt 
hovedveinettet.  

• Sikre regularitet på ferjesamband ved å 
ha bemanningen på dagens nivå 

 

14.3 Kommuneøkonomi  
– gode tjenester nær folk 
Vedtatt på fylkesårsmøtet 2020 

 
De siste årene har vi sett en gradvis utvikling 
mot mindre handlingsrom i økonomien til 
norske kommuner. Dette går ut over 
muligheten til å oppfylle lovpålagte og 
primære oppgaver innenfor helse, oppvekst, 
utdanning og omsorg. Situasjonen skyldes 
en kombinasjon av minkende overføringer 
og stadige nye pålegg som kommunene skal 
håndtere. Dette gjelder spesielt uføre og 
kronisk syke. I tillegg ser vi at 
stortingsflertallet de siste årene har innført 
bemanningsnormer og minstestandarder 
som binder opp deler av kommunenes frie 
inntekter, og gir mindre handlingsrom til de 
lokale folkevalgte. Vi opplever stadig mindre 
realoverføringer og økende statlige føringer 
for hvordan oppgavene skal utføres er 
årsaken til at mange kommuner må skjære 
ned på tjenestetilbudet. 
 
Senterpartiet mener at en fordelingspolitikk 
som gir skattelettelser til de aller rikeste i 
Norge på bekostning av bl.a. kommunenes 
muligheter for å tilby gode tjenester nært 
folk ikke kan fortsette. Denne sakte 
kvelningen av kommuneøkonomien må ta 
slutt. Det kan rett og slett ikke fortsette slik. 
Kommunene må tilføres midler slik at de kan 
klare sine forpliktelser på de områdene 
kommunen skal levere på. 
 
Senterpartiet vil:  

• Kreve at de mange økende 
investeringsbehov og krav med 
bakgrunn i klima og miljøsituasjonen 
må kompenseres fra Staten. Det er 
viktig for at vi raskt skal få økt fokus 
og trykk på gjennomføring av 
nødvendige klimatiltak.   

• At nærskoleprinsippet skal fortsette. 
Prinsippet bidrar til å sikre 
næringslivet tilgang på faglært 
arbeidskraft lokalt.  

• At det innføres produksjonsavgift 
som tilfaller kommune og 
fylkeskommune og kommer som 
fradrag i en grunnrentebeskatning av 
oppdrett. 

• Jobbe for at kommunene skal få 
nødvendig økonomisk handlingsrom 
til å utvikle sine tjenester innen 
psykisk helse og rus. 

• Vertskommunen skal ha en rimelig 
andel av skatteinntektene fra 
kraftproduksjon og stiller seg bak 
LVKs høringsuttalelser om 
skattlegging av vannkraftverk.  

• At tilskuddsordningen til 
frivilligsentraler skal videreføres som 
i dag.  

• Legge til rette for digitalisering og 
innovasjon i kommunesektoren for å 
sikre smartere og mer effektiv 
oppgaveløsning.  

• At overføring av statlige oppgaver til 
fylker og kommuner fullfinansieres.  

• At ordningen med refusjon for 
ressurskrevende brukere får en 
innretning hvor det er lavere 
innslagspunkt og halvårlige 
beregninger for å utløse refusjon. 

• Jobbe for at kommunene skal få 
nødvendig økonomisk handlingsrom 
til å utvikle sine tjenester innen 
psykisk helse og rus. 

• At drikkevann skal sikres som 
fellesgode, og skal ikke 
konkurranseutsettes 

• Øke inntektsutjevningen mellom 
kommunene, og fjerne inndelingen i 
såkalte frivillige og ufrivillige små 
kommuner.  

• Styrke den statlige 
refusjonsordningen for 
ressurskrevende tjenester.  

• Styrke rammestyringen av 
kommunesektoren, med mindre bruk 
av øremerkinger, bemanningsnormer 
og kompetansekrav. 

 
 
 



 
 

Årsmelding 2020 Trøndelag Senterparti 28 

14.4 Utdanning – Kompetanse for framtida 
Vedtatt på fylkesårsmøtet 2020 

  
Senterpartiet ønsker å bygge gode 
lokalsamfunn rundt omkring i hele fylket. 
Viktige byggeklosser for å få til dette er de 
videregående skolene. Studietilbudet som er 
på de ulike skolene gjenspeiler ofte det 
lokale og regionale næringslivet. 
Utdanningen legger grunnlaget for livet og 
det å kunne ta barne- og ungdomsskole 
med forlengelse til videregående skole 
mens du fortsatt bor hjemme gjør at 
sannsynligheten for gjennomføring blir 
større. Årsaken til barn og unges utenforskap 
er sammensatt, men mye tyder på at det å 
bo hjemmefra i en sårbar periode av livet gir 
utfordringer som fører til lavere 
gjennomføringsgrad.  
 
Næringslivet i Trøndelag har stort behov for 
yrkesfaglig kompetanse. Det ikke nok 
trøndersk ungdom til å fylle opp behovet 
som næringslivet har for framtidig 
arbeidskraft. Det er derfor viktig at 
kompetansekartleggingen som gjøres 
undersøker hvor de mest kritiske behovene 
for framtidig arbeidskraft er. 
Utdanningstilbudet på det videregående 
skolene bør ta utgangspunkt i denne 
kartlegginga. Det er viktig å styrke kontakten 
mellom skolene og næringslivet for å få 
bedre læringsarenaer og flere 
lærlingeplasser.  
 
Den norske fellesskolen må favne alle 
elever, fra de teoristerke til de mer praktisk 
anlagte. Når det innføres nye læreplaner fra 
høsten 2020, er det viktig at skolene får 
organisatorisk frihet til å finne gode lokale 
løsninger for sine elever. Dessuten må 
kommuneøkonomien styrkes, slik at skolene 
kan få økte muligheter til å tilby variert, 
praktisk rettet, virkelighetsnær og individuelt 
tilpasset undervisning.   
 
Høyere utdanning står overfor store 
utfordringer i forhold til å kunne tilby livslang 
læring. Kortere kurs og etter- og 
videreutdanning for å gi påfyll og ny innsikt 
må tilbys slik at det er mulig for folk i arbeid 
å ta slike kurs på deltid nært hjemmet. Det er 
derfor viktig å ha en desentralisert 
universitetsstruktur slik at der er mulig å ta 
høyere utdanning i alle deler av Trøndelag. 
Statistikk viser at studenter ofte blir i 
området de tar høyere utdanning og en 
sentralisering av studiesteder er derfor 
uheldig.  

 
Senterpartiet vil:   

• Styrke samarbeidet mellom skolen, 
vertskommunen og hjemkommunen 
for å øke sannsynligheten for at 
elevene fullfører utdanningen når de 
må bo borte fra hjemmet. 

• Øke samfunnets oppmerksomhet 
rundt barn og ungdoms psykiske 
helse og legge frem målrettede tiltak 
som omhandler psykososiale 
forhold. 

• At nedleggelser av studiesteder i 
høyere utdanning skal behandles av 
stortinget, da dette påvirker 
samfunnsstrukturen. 

• At studiesteder ved 
flercampusuniversitet skal ha et eget 
selvstyre og rett til å utvikle sine 
forskningssatsinger og 
utdanningstilbud ut fra lokale behov. 

• At flere skal gjennomføre 
videregående utdanning og ta 
fagbrev i Trøndelag. 

• Sikre en desentralisert skolestruktur 
der nærskoleprinsippet legges til 
grunn. 

• At utdanningstilbudet skal 
videreutvikles for å imøtekomme 
næringslivets framtidige behov. 

• At det første skoleåret skal brukes å 
forberede ungene til skolestart. Dette 
gir relasjonskompetanse hos elev og 
lærer og bidrar til trygt læringsmiljø. 

 

14.5 Trøndelag Senterparti forventer at 
Stortinget redder olje- og gassnæringa! 
Vedtatt i fylkesstyret mai 2020 

 
Ifølge Trøndelag i tall viser 
sysselsettingsstatistikken at 1544 arbeidsplasser i 
Trøndelag er direkte knyttet til utvinning av olje 
og gass eller tilknyttede tjenester i 2018. Det er 
bosatt 2773 personer i Trøndelag som jobber i 
næringer direkte tilknyttet utvinning av olje og 
gass. 
 
I tillegg til dette kommer leverandørindustrien 
som er knyttet opp mot olje og gass, spesielt i 
Verdal og Orkland. Disse er i statistikken 
klassifisert som industrinæringer og ikke som en 
del av petroleumsnæringen. Tallene inkluderer 
heller ikke de delene av forskningsmiljøene i 
Trondheim som jobber opp mot olje- og 
gassektoren. Et eksempel på dette er Equinors 
forskningssenter på Rotvoll med 500 ansatte. I 
tillegg til FoU- miljøene og universitetsutdanning 
innen bransjen er det et nettverk av videregående 
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skoler som utdanner fagarbeidere til olje- og 
gassnæringa. Et eksempel er Kværner Verdal som 
i dag har 56 løpende lærekontrakter innen ulike 
fag. Bedre rammevilkår for olje- og gassnæring er 
viktig for hele Trøndelag.  
 
Norge står nå midt i den største krisen i moderne 
tid. Korona har stengt ned økonomien og 
samfunnet vårt, og hundretusenvis er 
arbeidsledige. Norge har i motsetning til de fleste 
andre land finansiell styrke til å håndtere denne 
krisen med penger som i stor grad er inntekter 
nettopp fra oljeindustrien. Nå er selv denne 
næringen hardt rammet av fallende olje og 
gasspriser som en konsekvens av at 
etterspørselen midlertidig har gått ned. Det er 
derfor avgjørende at næringen settes i stand til å 
gjøre lønnsomme investeringer for fortsatt å tjene 
penger til hele landets beste.  
 
Aktivitet på norsk sokkel er forutsetningen for 
aktivitet i leverandørindustrien over hele landet. 
Titusenvis av arbeidsplasser kan nå gå tapt innen 
verftsindustri, ingeniørtjenester og andre 
leverandører som en følge av at oljeselskapene 
nå strammer inn pengebruken. Trøndelag 
Senterparti er bekymret for varige negative 
konsekvenser for leverandørindustrien om det 
ikke gjøres nødvendige endringer for 
oljeselskapene i den situasjonen landet nå er i.  
 
Næringa har ikke bedt om skattelettelser eller 
overføringer fra statskassen, slik som alle andre 
næringer nå får. Men man har bedt om en annen 
fasing av skatteinnbetalinger og avskrivingsregler 
for å bedre likviditeten på kort og mellomlang sikt. 
Lavere lønnsomhet er en utfordring i seg selv, 
men samfunnet har nå en særlig interesse av at 
samfunnsøkonomisk lønnsomme investeringer og 
prosjekter, selv med en lavere oljepris, 
gjennomføres. Det vil berge mange 
arbeidsplasser og øke avkastningen til staten over 
tid.  
 
Trøndelag Senterparti mener at de forslag 
Regjeringen har lagt frem ikke er tilstrekkelige til å 
sikre dette. Stortinget må derfor ta ansvar og 
forbedre disse slik at aktivitet, lønnsomme 
prosjekter og investeringer videreføres i størst 
mulig grad.  
 
For Trøndelag sin del har vi særlig viktige miljøer i 
aksen Verdal – Orkland som nå opplever stor 
usikkerhet knyttet til fremtidig aktivitetsnivå. Dette 
er den viktigste saken for vår landsdel nå̊.  
Trøndelag Senterparti vil peke på innspillet fra 
Norsk olje og gass i etterkant av fremleggelsen av 
forslaget fra Regjeringen tirsdag 12. mai og 
høringen i Finanskomiteen fredag 15. mai, og 
støtter opp om disse. Vi vil spesielt fremheve og 
støtte følgende endringer:  
 

• Økt friinntekt i tråd med næringens 
forslag, og sørge for at utgiftsføring av 
investeringen kan gjøres mot særskatt 
(56%) og ordinær skatt (22%). Næringen 

har foreslått en nøytral løsning for staten 
vurdert i nåverdi ved at 
investeringsfradragene blir neddiskontert 
med en risikofri rente i forhold til dagens 
system. Redusert rentefradrag vil gi en 
netto proveny økning for staten, av 
Finansdepartementet beregnet til 5 mrd.  

• I tillegg til utgiftsføring av investeringer i 
2020 og 2021, må forslaget inkludere 
direkte utgiftsføring av investeringer (inkl. 
friinntekt) tilknyttet nye beslutninger som 
sanksjoneres før 31.12.21.  

• Forslaget må inkludere direkte 
utgiftsføring av investeringer (inkl 
friinntekt) frem til produksjonsstart som 
foretas i henhold til PUD/PAD innlevert 
før 31.12.22. Fristen for innlevering må 
altså ̊ utvides i tråd med næringens 
opprinnelige forslag, mens perioden for 
utgiftsføring kan avsluttes med året for 
produksjonsstart.  

• Perioden for utbetaling av skatteverdi av 
underskudd må utvides til 2024.  

• Innføre en midlertidig ordning med 
negativ terminskatt. 

 

14.6 Trøndelag og Norge trenger mer 
fornybar energi – vi må endre 
skattereglene nå! 
Vedtatt i fylkesstyret august 2020 

 
Vi er i starten av det grønne skifte og målet er at 
Norge skal være karbonnøytralt innen 2050. 
Trøndelag fylkeskommune har en målsetting om 
at Trøndelag skal være karbonnøytralt innen 
2030. Skal vi nå disse målene mangler Norge 45 
TWh. ny grønn og fornybar energi. Trøndelag 
trenger ca. 5,7 TWh. grønn og fornybar energi. (50 
% mer enn det som produseres i dag.) Dette er tall 
etter at vi har gjennomført energieffektiviserende 
tiltak.  
 
Skal vi klare å produsere så mye ny ren grønn og 
fornybar energi vil det være behov for utbygging 
av flere forskjellige fornybare energikilder i tillegg 
til enøktiltak og smartere bruk av energien. Det er 
derfor behov for forskning og kunnskapsutvikling 
om dette. En forutsetning for all utbygging av ny 
energiproduksjon er at det må skje uten store 
konsekvenser for natur, miljø og lokalsamfunn. 
Det må i tillegg være bred oppslutning om 
utbyggingene lokalt, uansett hvilken produksjon 
det er snakk om. Lokalsamfunnene må ha siste 
ordet i all utbygging av ny produksjon av energi.  
 
Ett tiltak som ikke krever nye naturinngrep, er 
opprusting av eksisterende vannkraftverk. 
Økonomien i dette er imidlertid begrenset, og i 
flere tilfeller negativ. For å hente ut det fulle 
potensialet på oppgradering av eksisterende 
vannkraftverk, som av NVE er anslått til ca. 12 
TWh, må det gjøres endringer i 
grunnrentebeskatningen av kraftproduksjon.  
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I dag betaler store vannkraftverk grunnrenteskatt 
og ordinær skatt på hele overskuddet. Dette gjør 
at økonomien i å oppgradere eksisterende 
vannkraftverk i mange tilfeller er marginale, eller 
negative. Grunnrentebeskatningen må endres slik 
at det blir økonomisk lønnsomt å oppgradere 
eksisterende vannkraftverk. Dette kan enkelt 
gjøres med at det ikke ilegges grunnrenteskatt på 
normalavkastningen, men at grunnrenteskatten 
beregnes på det overskuddet som er over 
normalavkastning.  
 
 
 

Trøndelag Senterparti:  
• Støtter målet om at Trøndelag skal være 

karbonnøytralt innen 2030  
• Mener at kommunene skal ha siste ordet i 

utbyggingssaker  
• Vil endre skattereglene slik at opprusting 

av eksisterende vannkraft blir lønnsom  
• Vil verne ordningen med konsesjonskraft 

og avgifter og innføre ordninger som sikrer 
at kommuner og fylker blir kompensert 
ved utbygging av nye fornybare 
energikilder.  

 

14.7 Oversikt over Sp-representanter sine verv i ulike styrer, råd og 
utvalg – valgt av fylkeskommunen. 

 
Administrasjonsutvalg: 
Tomas Iver Hallem - medlem 
 
Forretningsutvalg: 
Tomas Iver Hallem - medlem 
Steinar Aspli - medlem 
 
Valgutvalg: 
Steinar Aspli - nestleder 
 
Fylkesvalgstyret: 
Tomas Iver Hallem – leder 
 
Integreringsutvalget: 
Guri Heggem – nestleder 
 
Råd for likestilling av mennesker med 
nedsatt funksjonsevne: 
Øyvind Bentås - medlem 
 
Trafikksikkerhetsutvalget: 
Hallgeir Grøntvedt - nestleder 
 
Trygg Trafikk 
Tomas Iver Hallem – styreleder 
 
Klagenemnda: 
Britt Tønne Haugan – nestleder 
Mariell Toven – varamedlem 
 
Regionalt klima – og planutvalg: 
Fylkesutvalgets medlemmer, d.v.s. 
Tomas Iver Hallem 
Ada Arnstad 
Hallgeir Grøntvedt 
Kari Anita Furunes 
 
Lærlingerådet: 
Kari Anita Furunes - observatør 
 
 
 

 
Samisk råd: 
Hans Oskar Devik (Røyrvik kommune) - 
medlem 
 
KULTUR: 
Kystmuseet i Sør-Trøndelag: 
Knut Arne Strømøy – medlem 
 
Museet Kystens arv: 
Hallgeir Grøntvedt – medlem 
 
Orkla Industrimuseum: 
Ola T. Heggem – varamedlem 
 
Ringve Museum: 
Øyvind Bentås – varamedlem 
 
Rørosmuseet: 
Guri Heggem – varamedlem 
 
Sverresborg Trøndelag Folkemuseum: 
Øyvind Bentås – varamedlem 
 
Trondheim Kunstmuseum: 
Ada Arnstad – varamedlem 
 
Stiftelsen Stiklestad Museum: 
Ada Arnstad – medlem 
 
Stiftelsen Aunøya – rådet: 
Lars Peder Hammerstad – medlem 
 
Stiftelsen Aunøya – styret: 
Knut Arne Strømøy – medlem 
 
Stiftelsen Halten NDM - rådet: 
Astrid Jakobsen – medlem 
 
Stiftelsen Halten NDM – styret: 
Hallgeir Grøntvedt – medlem 
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Trøndelag musikkonservatorium (Styret i 
Flory og Faste Svendsens,  
og Ingolf Dahls gave til musikklivets 
fremme): 
Ole Herman Sveian – medlem 
Øyvind Bentås – varamedlem 
Distriktsprogramrådet i NRK: 
Ada Arnstad – medlem 
Lillian Hatling – varamedlem 
Steinar Aspli – varamedlem 
 
Styringsgruppa for Prosjekt 
Kystpilegrimsleia: 
Hallgeir Grøntvedt - varamedlem  
 
PLAN OG NÆRING: 
Fosen regionråd: 
Hallgeir Grøntvedt – observatør 
 
Midt-Trøndelag regionråd: 
Tomas Iver Hallem – observatør 
 
Namdal regionråd: 
Steinar Aspli – varaobservatør 
 
Orkdalsregionen: 
Rasmus Skålholt – varaobservatør 
 
Trondheimsregionen: 
Tomas Iver Hallem – observatør 
Værnesregionen: 
Kari Anita Furunes – observatør 
 
CPMR (Conference of Peripheral Maritime 
Regions): 
Fylkesvaraordfører Tomas Iver Hallem – 
vararepresentant 
 
Europapolitisk forum: 
Fylkesvaraordfører Tomas Iver Hallem – 
vararepresentant 
 
Interreg V-A Sverige-Norge 2014-2020: 

a. Overvåkingskomiteen: 
Gunn Iversen Stokke – medlem 

b. Styringskomiteen:  
Randi Dille – medlem 
Tomas Iver Hallem – varamedlem 
 
Midtnordenkomiteen (t.o.m. 31.12.2020) 
Randi Dille – medlem 
 
Nordsjøkommisjonen (NSC): 
Fylkesvaraordfører Tomas Iver Hallem – 
vararepresentant 

a. Faggruppe for marine ressurser: 
Steinar Aspli – varamedlem 

b. Faggruppe for transport: 
Steinar Aspli-medlem 

c. Faggruppen for attraktive og 
bærekraftige regioner: 

Steinar Aspli – varamedlem 
 
Norskehavsrådet: 
Fylkesvaraordfører Tomas Iver Hallem – 
medlem 
 
Petroleumspolitisk Utvalg Trøndelag (PUT): 
Randi Dille – representant 
 
Samarbeidsforum for kulturmiljø Sør-
Gjæslingan: 
Steinar Aspli – varamedlem 
 
Styringsgruppen for Fylkeskommunalt 
Oppfølgingsprogram Kystskogbruket: 
Randi Dille – medlem 
 
Styret i Norsk Gassforum: 
Tomas Iver Hallem – vararepresentant 
 
Styret i Rådet for fjellnettverket: 
Guri Heggem – varamedlem 
 
Tilsynsnemnda for Austråttlunden 
landskapsområde: 
Hallgeir Grøntvedt – varamedlem 
 
Vannregionutvalget Trøndelag: 
Steinar Aspli – leder 
 
Vannregionutvalget for Glomma: 
Steinar Aspli – medlem 
 
Vannregionutvalget i Innlandet og Viken: 
Steinar Aspli – medlem 
 
Vannregionutalget i Møre og Romsdal: 
Steinar Aspli – medlem 
 
SAMFERDSEL: 
Foreningen Elbanen STS: 
Steinar Aspli – medlem 
 
Havnerådet for Trondheimsfjordens 
interkommunale havn: 
Hallgeir Grøntvedt – observatør 
 
Jernbaneforum Dovre – og Raumabanen: 
Steinar Aspli – varamedlem 
 
Jernbaneforum Midt-Norge: 
Steinar Aspli – representant 
 
Luftfartsforum Namdalen: 
Steinar Aspli - varamedlem 
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Luftfartsforum Trondheim: 
Fylkesvaraordfører Tomas Iver Hallem – 
varamedlem 
 
Nasjonal rassikringsgruppe: 
HU-leder Veg Hallgeir Grøntvedt – medlem 
 
Referansegruppe FV 17/720 Dyrstad-
Sprova-Malm: 
HU-leder Veg Hallgeir Grøntvedt – leder 
 
Referansegruppe FV 17/720 Steinkjer- 
Namsos-Malm: 
HU-leder Veg Hallgeir Grøntvedt – leder 
 
Samarbeidsforum FV 30 Støren – Røros: 
HU-leder Veg Hallgeir Grøntvedt – leder 
 
Samarbeidsforum samferdsel Midt-Norge: 
HU-leder Veg Hallgeir Grøntvedt – medlem 
Fylkesvaraordfører Tomas Iver Hallem – 
varamedlem (for fylkesordføreren) 
 
Veiforum E6 Trondheimsvegen: 
HU-leder Veg Hallgeir Grøntvedt – medlem 
 
UTDANNING: 
Kristen v.g.skole i Trøndelag (KVT): 
Ada Arnstad – medlem 
 
Lukas v.g.skole: 
Ole Herman Sveian – medlem 
 
Øya v.g.skole: 
Rasmus Skålholt – medlem 
 
Val v.g.skole: 
Steinar Aspli – medlem 
 
Rådet for Peter Morset folkehøgskole: 
Øyvind Bentås – medlem 
 
Rådet for Thorshus folkehøgskole: 
Rasmus Skålholt – medlem 
 
Felles styre for de fylkeskommunale 
fagskolene: 
HU-leder Utdanning Kari Anita Furunes – 
leder 
 
Lærlingeråd i Trøndelag: 
HU-leder Utdanning Kari Anita Furunes – 
medlem 
 
Yrkesopplæringsnemnda: 
Kari Anita Furunes – medlem 
 
 

Råd for samarbeid med arbeidslivet (RSA) 
ved Nord Universitet: 
Fylkesvaraordfører Tomas Iver Hallem - 
vararepresentant 
 
Skoleutvalg Byåsen v.g.skole: 
Ada Arnstad – medlem 
 
Felles skoleutvalg for Grong, Olav Duun og 
Ytre Namdal v.g.skoler: 
Steinar Aspli – medlem 
 
Guri Kunna v.g.skole: 
Hallgeir Grøntvedt - medlem 
 
Inderøy v.g.skole: 
Ida Stuberg – medlem 
 
Meråker v.g.skole: 
Ada Arnstad – medlem 
 
Mære landbruksskole: 
Steinar Aspli – leder 
 
Strinda v.g.skole: 
Øyvind Bentås - medlem 
 
EIERREPRESENTANTER TIL SELSKAPER 
FYLKESKOMMUNEN ER MEDEIER I: 

Kontrollutvalgssekretariat Trøndelag IKS: 
Steinar Aspli – medlem 
Lierne nasjonalparksenter IKS: 
Tomas Iver Hallem – medlem 
 
Museet Midt IKS: 
Steinar Aspli – varamedlem 
 
FV 715 – Fosenvegene AS – Ei tim te by`n: 
HU-leder Veg Hallgeir Grøntvedt – 
representant 
 
Kolstad Arena: 
HU-leder Utdanning Kari Anita Furunes – 
representant 
 
Namdal bomvegselskap AS: 
Gunn Iversen Stokke – representant 
 
Sportstunet AS: 
Kari Anita Furunes – representant 
 
Steinkjerhallen AS: 
HU-leder Utdanning Kari Anita Furunes – 
representant 
 
Vegamot AS: 
HU-leder Veg Hallgeir Grøntvedt – 
representant 
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Kompetansesenteret Tannhelse Midt: 
Steinar Aspli – nestleder 
Randi Dille – varamedlem 
 
Representanter til årsmøtet i Revisjon Midt-
Norge SA: 
Steinar Aspli – representant 
 
Representanter til foretaksmøtet i 
Innovasjon Norge: 
Fylkesvaraordfører Tomas Iver Hallem – 
vararepresentant 
 
Sparebankstiftelsen SMN 
Generalforsamling: 
Ida Stuberg – medlem 
 
Sparebank 1 SMN – representantskapet: 
Rasmus Skålholt – medlem 
Gunn Iversen Stokke – varamedlem 
 
Rådgivningsgruppe for HUNT: 
Tomas Iver Hallem – leder 
 
Politisk samarbeidsutvalg (PSU) – mellom 
Helse NT og kommuner som har avtale 
med foretaket: 
Fylkesvaraordfører Tomas Iver Hallem - 
varamedlem 
 
Forsvarsforum Trøndelag: 
Fylkesvaraordfører Tomas Iver Hallem – 
varamedlem 
 
Styret i Regionalt forskningsfond 
Trøndelag: 
Randi Dille - medlem 
 
KS` Fylkesmøte: 
Tomas Iver Hallem – representant 
Steinar Aspli – representant 
Hallgeir Grøntvedt – representant 
Kari Anita Furunes – representant 
 
Ada Arnstad – vararepresentant 
Randi Dille – vararepresentant 
Rasmus Skålholt – vararepresentant 
Ola Husa Risan – vararepresentant 
Øyvind Bentås – vararepresentant 
Guri Heggem – vararepresentant 
 
KS` Landsting: 
Tomas Iver Hallem – representant 
Ada Arnstad – representant 
 
Kari Anita Furunes – vararepresentant 
Hallgeir Grøntvedt – vararepresentant 
Steinar Aspli - vararepresentant 
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