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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: Lillian Bergli  Lierne 

 Marte Løvik  Trondheim 
 Geir Arild Espnes Oppdal 
 Kari Anita Furunes Meråker 
 Kristian Fremstad Orkland  
 Anita Ravlo Sand Levanger 
 Astrid Jakobsen  Osen 
 Steinar Lyngstad Namsos  

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 (til 27.2.21) 
  Lars Myhr Sandlund Steinkjer (fra 27.2.21) 
 
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. 
 
Fylkesvaraordfører, fylkeslagets medlem i sentralstyret og leder i ordførerforum innkalles som 
observatører til fylkesstyret. 
 
Marit Arnstad er stortingsrepresentant og var medlem av Utdannings- og forskningskomiteen 
fram til 30.9.21. Fra 19.10. 21 sitter hun i utenriks- og forsvarskomiteen.  
Marit Arnstad er parlamentarisk leder for Senterpartiets stortingsgruppe Parlamentarisk leder 
sitter også i sentralstyret. 
 
Heidi Greni er stortingsrepresentant og er medlem av kommunal- og forvaltningskomiteen. 
Per Olav Tyldum er stortingsrepresentant fra 1.10.21 og er medlem i næringskomiteen. 
Ola Borten Moe var stortingsrepresentant fra 1.10.21-14.10.21, Fra 14.10.21 er han forsknings- og 
høyere utdanningsminister. 
Maren Grøthe er fast møtende vara for Ola Borten Moe fra 14.10.21 og er medlem i utdannings- og 
forskningskomiteen. 
 
Bjørn Arild Gram er kommunal- og distriktsminister fra 14.10.21. 
 
Ada Arnstad er politisk rådgiver i finansdepartementet fra 14.10.21 
Siv Sætran er politisk rådgiver i landbruks- og matdepartementet fra 23.11.21 
 
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. 
 



 
 

Årsmelding 2021 Trøndelag Senterparti 6 

Dorthea Elverum er organisatorisk nestleder i Senterungdommen. Jens Bartnes (steinkjer) var 4. 
vara fram til landsmøtet i november 2021. På landsmøtet ble Nils Forren (Heim), valgt som 
sentralstyremedlem og Tina Evelyn Buvarp (Nærøysund) ble valgt som 2. vara.  
 
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 var styreleder i KS nasjonalt fram til 14.10.2021  
 
 

2 Fylkesårsmøtet 2021 
 
Årsmøtet 2021 ble dessverre digitalt og 
gjennomført på en dag lørdag 13.2.21, Det 
møtte 256 delegater. 
 
Fylkesleder, møtelederne, sekretariatet og 
hovedinnlederne var samlet på Quality 
Stjørdal der det var rigget et «studio» hvor 
fylkesårsmøtet ble produsert fra. Resten av 
delegatene var med på Teams, flere lokallag 
hadde samlet sine delegasjoner lokalt.   
 
Fylkesleder Per Olav Tyldum ønsket 
velkommen og det ble holdt minneord over 
Erik Bartnes og Steinar Bach.  
 
Ola Borten Moe og Marit Arnstad hadde 
innledninger til generaldebatten.  
I den påfølgende debatten hadde 28 delegater innlegg. 
 
Resolusjonskomiteen bestående av Ola Borten Moe (leder), Lillian Hatling, Hege Nordheim-Viken, 
Kristian Fremstad og Lars Myhr Sandlund la fram resolusjonene og komiteens forslag til 
behandling. Disse resolusjonene ble vedtatt av fylkesårsmøtet: 

 
«Ny giv for hele Norge»  
«Skap og bevar norske arbeidsplasser!  Reduser grensehandelen!» 
«Klimapolitikken må henge sammen med energipolitikken» 
«Klima- og distriktspolitikk for hele Trøndelag» 

 
Årsmelding 2020 for Trøndelag Senterparti ble enstemmig vedtatt. 
 
Regnskapene 2020 for Trøndelag Senterparti ble enstemmig vedtatt med et overskudd på  
1 078 778 kr. 700 000 kr. overføres valgfond, Resten 378 778 overføres fri egenkapital.  
 
Arbeidsplan 2021 ble enstemmig vedtatt. 
 
Budsjett 2021 ble enstemmig vedtatt. Budsjettet var på 4 265 000 kr. og det ble budsjettert med et 
underskudd på 885 000 kr. 700 000 av dette dekkes fra valgfond, resterende 185 000 kr. tas fra fri 
egenkapital.  
 
Det var ingen innkomne saker til fylkesårsmøtet 2021.  
 
På vegne av valgkomiteen bestående av Hege Nordheim-Viken, Ola Bjørkøy, Bjørn Hovstad, 
Gunnar Alstad, Jarle Martin Gundersen, Marit Voll, Laila Iren Veie og Randi Dille presenterte leder i 
komiteen Hege Nordheim-Viken valgkomiteens enstemmige innstilling. 
 
Nestlederne Ole Herman Sveian og Marte Halvorsen hadde begge sagt ja til gjenvalg og ble 
gjenvalgt. Styremedlemmene Kristian M. Fremstad og Astrid Jakobsen takket ja til gjenvalg og ble 
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valgt. Lillian Bergli ble valg som nytt styremedlem for ett år, Steinar Lyngstad og Anita Ravlo Sand 
ble valgt som nye styremedlemmer for to år etter at Pål Sverre Fikse og Espen Lauritzen takken 
nei til gjenvalg. Som varamedlemmer ble Randi Holien Bartnes, Jarle Einar Holberg, Hallgeir 
Grøntvedt, Gjertrud Strand, Knut Arne Strømøy og Siv Remetun Lånke valgt for ett år. 
 
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. 
 
Som nye medlemmer i valgkomiteen ble Bjørn Hovstad, Ola Bjørkøy, Ketil Sivertsen og Borgny 
Kjølstad Grande valgt for to år, Randi Dille ble valgt som leder for ett år. 
 
Jonny Melting ble valgt revisor for to år.. Styrehonorar for 2021 ble også vedtatt. 
 
 

3 Fylkesstyrets arbeid 
 

3.1 Styremøter 
Fylkesstyret har hatt 10 styremøter i arbeidsåret og behandlet 69 saker. Fylkesstyrets 
arbeidsutvalg (AU, består av leder, nestlederne, studieleder og gruppeleder i ft. gruppa) har hatt 
AU møter ved behov gjennom hele arbeidsåret. 
2021 har også vært krevende med svært begrensede muligheter til å treffes fysisk store deler av 
året. Fylkesårsmøtet 2021 måtte holdes digitalt og fylkesstyrets første fysiske møte var ikke før i 
oktober. Også i november hadde vi fysisk fylkesstyremøte, men i desember var det tilbake til 
digitalt møte igjen.  
Arbeidet i 2021 har i stor grad vært knyttet til forberedelser og gjennomføring av valgkamp. Etter 
valget ble det raskt satt i gang et arbeid «Sp 2023» som peker ut retningen for arbeidet fram mot 
kommune- og fylkestingsvalget 2023.  
 

3.2 Politiske saker 
Fylkesstyret har i løpet av arbeidsåret drøftet mange aktuelle politiske saker. Blant annet har 
fylkesstyret sendt inn høringssvar tre NOU-er; «Næringslivets betydning for levende og 
bærekraftige lokalsamfunn», «Det handler om Norge — Utredning om konsekvenser av 
demografiutfordringer i distriktene» og «Norge mot 2025». 
 
Resolusjonskomiteen for fylkesårsmøtet 2021 vedtok å oversende to resolusjoner til fylkesstyret, 
Det var en resolusjon om FOT-ruter fra Røros Sp og ett innspill om domstolsreformen fra 
Trondheim Sp. Innspillet fra Røros Sp ble i varetatt av fylkestingsgruppa i behandlingen av saken 
om FOT rutene i fylkestinget. Innspillet fra Trondheim Sp ble tatt med i arbeidet med 
endringsforslag til stortingsvalgprogrammet.  
 

3.3 Distriktsvise arbeidslag 
Det ble gjennomført to møterunder i de distriktsvise arbeidslagene i 2021. Første runde ble 
gjennomført i april og denne runden ble heldigital. Temaet var naturlig nok valgkamp, men det var 
også rom for en runde på saker lokallaga ønsket å ta opp og en runde med aktuelle 
fylkespolitiske saker. 
 
Den andre møterunden ble gjennomført i november/desember, og denne runden rakk vi akkurat 
å gjennomføre fysisk i alle regionene før koronarestriksjonene igjen gjorde det umulig å møtes 
fysisk. Her ble programmet snudd om litt slik at saker fra lokallaga ble første post på programmet, 
så kom en bolk med saker fra fylkespolitikken og til slutt en bolk med nasjonale saker. Denne 
måten å legge opp møteprogrammet på ser ut til å fungere meget bra, og det blir i større grad 
sakene lokallaga er opptatt av som blir hovedtema på møtene. Fylkestingsgruppa (gruppestyret) 
og stortingsrepresentantene har også gitt tilbakemelding om at slike runder med lokallaga er 
svært nyttig.  
 



 
 

Årsmelding 2021 Trøndelag Senterparti 8 

3.4 Programarbeid 
Senterpartiets stortingsvalgprogram for 2021 – 2025 har vært under arbeid i 2020 og 2021. 
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 hadde også ansvaret for koordineringen av den siste runden med programarbeid som 
var endringsforslag til det endelige utkastet fra programkomiteen, som ble vedtatt på landsmøtet 
i juni 2021. Landsmøtedelegasjonen og fylkesstyret hadde to runder med konkrete 
endringsforslag til stortingsvalgprogrammet i 2021.. Første runde var konkrete endringsforslag til 
programmet, Her fikk landsmøtedelegatene og fylkesstyrets medlemmer ansvaret for 1 – 2 
kapitler hver og kom endringsforslag som de sendte inn til komiteen. Så sorterte komiteen alle 
innkommende forslag og kom med anbefaling på hvert enkelt forslag om det skulle sendes inn 
fra Trøndelag Sp eller ikke. Endelig behandling av forslagene fra Trøndelag ble gjort i et møte 
med hele landsmøtedelegasjonen og fylkesstyret.  
 
Runde to før landsmøtet var å gå gjennom alle endringsforslagene som hadde kommet inn for å 
gå gjennom alle forslagene og vurdere hvilke forslag som var viktigst for Trøndelag og dermed 
legge inn en ekstra innsats for å prøve å få flertall for i landsmøtet.      
 

3.5 Besøk og reiserunder 
2021 har ikke vært året for de store reiserundene. Men i løpet av våren 2021 gjennomførte 
toppkandidatene i hhv. nord og sør, møterunder med lokallaga på Teams. Både i nord og sør 
hadde de Teams møter med hvert enkelt lokallag i sin valgkrets for å få innspill på hvilke saker er 
det som rører seg i hver enkelt kommune, samt bli bedre kjent med alle kommunene og folka 
våre rundt om. Det ble satt av ca. 1,5 time til hvert lokallag og møterundene ble i hovedsak 
gjennomført i mars.  
Så ble det mulig med litt reising i forbindelse med valgkampen. Dette er omtalt under kapitlet om 
valg. 
 

3.6 Kurs og samlinger 
Det meste av samlinger i 2021 ble avlyst, men i november fikk vi endelig til å gjennomføre ei 
etterlengtet lokallagsledersamling der vi også innkalte gruppelederne for 
kommunestyregruppene. Samlinga ble holdt på Quality hotel Augustin i Trondheim 5.- 6. 
november. 
Hovedtemaene for samlinga var «Livet etter valget, fra opposisjon til posisjon» og «Sp 2023» 
veien mot kommune- og fylkestingsvalget 2023. Ca. 50 lokallagsledere og gruppeledere deltok 
på samlinga, 
 

3.7 Senterpartiets hedersmerke    
Det ble tildelt ett hedersmerke i Trøndelag i 2021.  
På høsten 2020 ble vi kjent med at Steinar Bach var alvorlig syk. Det ble da sendt inn søknad om 
tildeling av Senterpartiets hedersmerke til han. Dessverre døde Steinar før han rakk å få 
hedersmerke overlevert, men han ble gjort kjent med at søknaden var sendt. 
Fylkesleder Per Olav Tyldum og parlamentarisk leder Marit Arnstad overrakte hedersmerket til 
Steinar Bach sin familie i forbindelse med en familiesammenkomst i Lierne 24. juli 2021.    
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4 Lokallag 
 
Trøndelag Senterparti har pr. 31.12.2021 2 735 medlemmer som har betalt kontingenten for 2021. 
Dette er en medlemsnedgang på 30 medlemmer fra 2020.  
 
Trøndelag Senterungdom har pr. 31.12.2021 243 betalende medlemmer. Dette er en nedgang på 
38 medlemmer fra forrige år.  
 
Trøndelag Senterparti har ved utgangen av 2021 47 lokallag fordelt på 38 kommuner.  
Det er lokallag i alle kommunene i fylket med unntak av Røyrvik. I Steinkjer og Levanger 
kommuner har Senterpartiet flere lokallag. 
 
I Nærøysund var det to lokallag, Vikna og Nærøy, men de slo seg sammen til ett Nærøysund 
Senterparti 27.7.2021. 
 
I Levanger har lokallaga Åsen, Ekne, Skogn, Frol og Ytterøy besluttet å slå seg sammen til 
Levanger Senterparti fra 1.1.2022. Det betyr at det fra og med 1.1.2022 er 43 lokallag i Trøndelag 
Senterparti.  
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4.1 Medlemstall i lokallaga 
LOKALLAG 2019 2020 2021 Endring 
Beitstad 30 28 31 3 
Ekne 27 27 27 0 
Flatanger 22 18 17 -1 
Frol 69 67 62 -5 
Frosta 23 21 23 2 
Frøya 34 33 33 0 
Grong 74 72 73 1 
Heim 82 78 77 -1 
Hitra 30 27 25 -2 
Holtålen 35 34 29 -5 
Høylandet 76 70 71 1 
Inderøy 121 122 120 -2 
Indre Fosen 119 115 107 -8 
Kvam 17 22 18 -4 
Leka 28 26 24 -2 
Lierne 54 49 49 0 
Malvik 56 60 53 -7 
Melhus 89 95 96 1 
Meråker 28 27 30 3 
Midtre Gauldal 60 63 60 -3 
Namsos 85 84 84 0 
Namsskogan 20 18 19 1 
Nærøy* 90 79 

 
-79 

Nærøysund*    108 108 
Ogndal 17 15 16 1 
Oppdal 72 67 66 -1 
Orkland 150 148 155 7 
Osen 25 25 27 2 
Overhalla 96 108 102 -6 
Rennebu 44 42 44 2 
Rindal 42 44 42 -2 
Røros 42 44 46 2 
Røyrvik 3 3 4 1 
Selbu 51 48 48 0 
Skaun 49 46 49 3 
Skogn 44 41 42 1 
Snåsa 54 56 53 -3 
Sparbu 56 53 50 -3 
Steinkjer/Egge 53 47 53 6 
Stjørdal 126 134 136 2 
Stod 20 24 25 1 
Trondheim  165 173 177 4 
Tydal 22 21 21 0 
Verdal 101 99 95 -4 
Verran 25 24 23 -1 
Vikna* 47 36 

 
-36 

Ytterøy 29 28 28 0 
Ørland 105 93 87 -6 
Åfjord 86 81 79 -2 
Åsen 29 30 31 1 
Totalt 2822 2765 2735 -30 

 
*Vikna og Nærøy ble slått sammen til Nærøysund i løpet av 2021. 
Senterungdommens 243 medlemmer er ikke med i denne tabellen. 
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5 Senterpartiets studieforbund i Trøndelag 
 
Senterpartiets Studieforbund Trøndelag er organisert ved fylkesstudieleder Guri Heggem, 
fylkesleder i Senterungdommen Lars Myhr Sandlund og Siv Sætran fra Trøndelag Senterparti  
 
2021 har som 2020 vært et spesielt år med tanke på studiearbeid. Politisk arbeid i et lokalsamfunn 
er også en del av det store frivillige organisasjonsarbeidet som knytter et lokalsamfunn sammen 
på lik linje med annet organisasjonsarbeid som idrett og kultur og som på samme måte har blitt 
rammet av pandemien. Selv om vi nå har blitt drevne møtedeltakere med utstrakt bruk av digitale 
plattformer må vi fortsatt kunne si at politisk arbeid i lokallagene tungt å drive når man ikke kan 
møtes fysisk.  
 
Mye av aktiviteten i lokallagene og fylkeslaget har i 2021 naturlig nok vært knyttet til valgkamp. I 
mars ble det derfor laget en digital kursserie med hovedtema bruk av sosiale medier i 
valgkampen der lokallagene fikk muligheter til kompetansepåfyll. Kurset ble gjennomført av Nora 
Stein Baustad og Siv Sætran. I forbindelse med overgang til nytt registreringssystem for 
studietimer ble det lagt til rette for tre kurskvelder der studieledere i lokallagene fikk innføring i 
systemet. Dette ble gjennomført digitalt.  
 
En gjenåpning av samfunnet høsten 2021 gjorde det mulig å gjennomføre en svært vellykket 
samling for lokallagsledere/styremedlemmer i starten av november i Trondheim. Overordnet 
tema for samlingen var videre utvikling av lokallaget som organisasjon og «kick-off» for prosjektet 
«Sp2023». Det var endelig godt å få møtes og diskutere politikk!  
 
SpS Trøndelag har i 2021 gjennomført 1 styremøte, i juni. Styret skal fange opp behov for 
studiearbeid rundt omkring i lokallagene og deretter initiere og støtte lokallagene i arbeidet med 
gjennomføring. Planen er å ha to styremøter pr år, der en i juni legger en plan for studiearbeidet 
for andre halvår mens styret i november/desember ser på hvilke behov det er for studiearbeid 
første halvår det kommende året. Av flere årsaker ble styremøtet i november 2021 avlyst. Det 
anbefales fra styreleder at studiearbeidet første halvår 2022 følges opp gjennom prosjektet 
«Sp2023» og der mulig studiearbeid i lokallagene kommer som en konsekvens av dette 
prosjektet.  
 
Styremedlem Siv Sætran fikk i november nye oppdrag som politisk rådgiver for statsråd Sandra 
Borch.  
 
 

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. 
  
Styret for ordførerforum er:  

Leder:  Hege Nordheim Viken  
Nestleder: Geir Arild Espnes  
Medlemmer: Steinar Aspli,   

Vibeke Langli 
Bjørnar Buhaug  

 
Siv Sætran var sekretær for ordførerforum fram til 1.11.21, fra 1.11.21 er det Bjørn Ludvig Bergsmo 
som er sekretær for ordførerforum. 
 
Ordførerforum har hatt to digitale møter og en studietur til Oslo i november 2021.    

19.1:  Digitalt møte med deltakelse av partileder Trygve Slagsvold Vedum 
23.4: Digitalt møte  
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16-17.11: Studietur til Oslo med besøk i Stortinget, Finansdepartementet, Landbruks og 
matdepartementet og Kunnskapsdepartementet 

  
Mellom møtene har ordførerforumet uformell dialog, både gjennom en felles facebook-gruppe 
og via e-post.   
  
I tillegg til møtene i regi av ordførerforum har ordførerne vært invitert på nasjonale 
informasjonsmøter i regi av hovedorganisasjon.  
Medlemmer av ordførerforum får også invitasjon til Trønder i lag møtene.  
  
Leder ordførerforum er observatør i fylkesstyremøtene i Trøndelag 
  
Leder ordførerforum er også medlem av SPs nasjonale ordførerforum, som har avholdt fire møter 
i 2021.  
 
 

7 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 ble våren 2020 etablert et nytt digitalt møtepunkt, og vi har også hatt 
en del slike møter i 2021. 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. 
 
Ambisjonen er at Jämtland/Härjedalen og Trøndelag kan vise vegen for resten av Norden! Det 
nye «fellesrådet for Jämtland/Härjedalen og Trøndelag» har så vidt kommet i gang, og det blir 
spennende å se hvordan dette vil fungere når man igjen kan ha fysiske møter. 
 
 

8 Senterungdommen 
2021 skulle vise seg å bli nok et 
annerledes år. Året startet med strenge 
restriksjoner som varte frem til 
sommeren, og dette preget aktiviteten i 
fylkeslaget. Møtene fortsatte som 
digitale og da blir mye av aktiviteten 
nærmest satt på vent. Men sommeren 
kom og landet åpnet mer og mer opp. 
Vi fikk endelig møtes fysisk og klarte å 
gjennomføre en solid valgkamp. Landet 
åpnet opp etter valget, men like fort 
som det åpnet opp ble det stengt ned 
igjen. Det har vært et utfordrende, men 
også veldig morsomt og lærerikt år. Vi 
legger bak oss et år med mye læring, 
moro og aktivitet. I dette kapitlet skal vi 
se nærmere på aktiviteten i fylkeslaget, 
tillitsvalgte i perioden, medlemmer, 
lokallag samt mediearbeid. 
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8.1 Tillitsvalgte  
Fylkesstyret har i 2021 hatt følgende sammensetning:  

Fylkesleder:    Lars Myhr Sandlund, Steinkjer  
Politisk nestleder:   Nils Forren, Heim  
Organisatorisk nestleder:  Karen Elverum, Stjørdal 
1. Styremedlem:   Tina Evelyn Buvarp, Nærøysund  
2. Styremedlem:   Cathrine Vuttudal, Skaun 
3. Styremedlem:  Sigurd Ramdal, Indre Fosen  
4. Styremedlem:   Kennet Tømmermo Reitan, Røyrvik/Trondheim  
5. Styremedlem:   Mathea Lind, Levanger  

 
1. Varamedlem:   Emilie Ryen Løkken, Røros 
2. Varamedlem:   Edel Marie Einarsen, Verdal  
3. Varamedlem:   Mads Møkkelgård Øyum, Orkland  
4. Varamedlem:   Karsten Baatvik, Hitra  
5. Varamedlem:   Sondre Aarflot Saksvik, Orkland  

 
Sentralt tillitsvalgte:  
Fylkesleder Lars Myhr Sandlund har vært medlem i Senterungdommens landsstyre, og fast 
medlem i fylkesstyret til Trøndelag Senterparti.  
På landsmøtet i 2020 ble Dorthea Elverum gjenvalgt som organisatorisk nestleder i 
Senterungdommen, og Jens Bartnes ble valgt som 4. varamedlem i sentralstyret.  
De sentrale utvalgene i arbeidsåret 2021 hadde følgende trøndere i sine rekker:  

- Dorthea Elverum ledet organisatorisk utvalg 
- Nils Forren var medlem av unge folkevalgte utvalget 
- Petter Vesterdal var medlem av unge folkevalgte utvalget  
- Jens Bartnes var medlem av kontakfylkesutvalget.  

 
Etter landsmøtet til Senterungdommen 19-21. November ble Dorthea Elverum gjenvalgt som 
organisatorisk nestleder, Nils Forren ble valgt som 1. varamedlem, og Tina-Evelyn Buvarp ble 
valgt som 3. varamedlem. Etter nyttår ble det foretatt endringer sentralt, og det ble ansatt ny 
generalsekretær i Senterungdommen. Dette førte til endringer i sentralstyret. Dermed rykket Nils 
Forren opp til 5. styremedlem, og Tina Evelyn Buvarp ble nytt 2. varamedlem. 
Senterungdommens utvalg i arbeidsåret 2022 har følgende trøndere i sine rekker:  

- Jens Bartnes er medlem av politisk utvalg 
- Dorthea Elverum leder organisatorisk utvalg 
- Tina Evelyn Buvarp er medlem i organisatorisk utvalg 
- Sigurd Ramdal er medlem av organisatorisk utvalg  
- Nils Forren er nestleder i unge folkevalgte utvalget  
- Vegard Frøseth Fenes er medlem av unge folkevalgte utvalget  

 

8.2 Aktivitet i fylkeslaget  
Som nevnt i forordet har også 2021 vært et koronapreget år. Arbeidsåret startet med digitalt 
fylkesårsmøte 27. februar, og det var ikke mulig å gjennomføre fysiske møteplasser for større 
grupper før juni. Dette førte til at fylkesstyremøtene ble digitale i denne perioden. Selv om det 
gjennomgående hele året har vært preget av korona kan vi melde om mye aktivitet over hele 
fylket.  
 
Tidlig i perioden satte Trøndelag Senterungdom ned et valgkamputvalg som hadde mandat fra 
fylkesstyret til å ta på seg et aktivt arbeid frem mot stortingsvalget. Dette utvalget besto av:  

- Leder, Lars Myhr Sandlund (fylkesleder)  
- Maren Grøthe (ungdomskandidat i Sør-Trøndelag valgkrets) 
- Dorthea Elverum (ungdomskandidat i Nord-Trøndelag valgkrets) 
- Nils Forren (politisk nestleder) 
- Karen Elverum (organisatorisk nestleder) 
- Nora Stein Baustad (ungdomssekretær)  
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Vårparten gikk med til å planlegge aktivitet frem mot valgkampen, og å arrangere skolering for de 
som skulle gå skoledebatter og være med på valgtorg. Valgkamputvalget og fylkesstyret 
utarbeidet og kartla tidlig hvem det var som skulle gå skoledebatter, og det var mange som for 
første gang skulle gå en skoledebatt. Internt i fylkesstyret ble det også nedsatt politisk utvalg og 
organisatorisk utvalg. Siden det aller meste ble digitalt før sommeren fikk vi god tid til å planlegge 
valgkamp og videre aktivitet i fylkeslaget, vi hadde også medlemmer som holdt innlegg på 
«Trønder I Lag» innenfor forskjellige temaer.  
 
I starten av juni deltok Maren, Lars, Nils og Ada på Senterpartiets landsmøte sammen med resten 
av delegasjonen fra Trøndelag Sp. Landsmøtet ble gjennomført med en hybridløsning, og 
Trøndelag deltok fra Stiklestad.  
19. Juni fikk endelig møtes fysisk, og det ble gjennomført grønnskolering på Stjørdal for de som 
skulle delta i valgkampen. Det var mange som skulle være med på sin første valgkamp, og nivået 
på debattantene var skyhøyt.  
Fra 5-10. dro valgkamputvalget ut på turne i fylket, noe som ble kalt Trønderbaneturneen. Dette 
ble en læringsrik og morsom turne. Valgkamputvalget reiste (delvis) med tog fra Grong til Oppdal, 
og møtte kommune og lokallag som viste oss rundt og ga oss gode innspill til videre arbeid i 
valgkampen.  
 
August og september var naturlig nok preget av skolevalgkamp og stortingsvalg. Trøndelag 
Senterungdom deltok på alle 39 skoledebattene over hele Trøndelag, og dette førte til det beste 
skolevalget for vår del i et stortingsvalg siden 1995. 14,3% og nest største parti i Trøndelag. Hele 12 
debattanter deltok på de forskjellige skolene, og vi hadde gode lag som reiste rundt for å drive 
valgkamp i hele Trøndelag. Det er spesielt viktig å trekke frem de som gikk sin første skoledebatt, 
og som flere steder endte opp med å bli største parti på skolene. Resultatene varierer fra bygd til 
by, og vi dekker hele prosentskalaen fra 3,3% til 81,3%. Det er også viktig å gi en stor takk til 
ordførere og lokallag rundt om i hele Trøndelag som hjalp til i valgkampen og ble med på 
skoledebatter. Å ha kunnskap om lokale forhold rundt store saker viser seg å være en 
vinneroppskrift. Etter valget ble Maren Grøthe 1. vararepresentant til Stortinget fra Sør-Trøndelag 
valgkrets, Dorthea Elverum ble 2. vararepresentant fra Nord-Trøndelag valgkrets, og Lars Myhr 
Sandlund ble 4. vararepresentant fra Nord-Trøndelag valgkrets. 
 
I oktober ble det bekreftet at Ola Borten Moe ble ny minister for høyere utdanning og forskning, 
som førte til at vår egen Maren Grøthe ble tidenes yngste møtende stortingsrepresentant. Dette 
kan beskrives som et av årets store høydepunkt, og det blir utrolig spennende å følge Maren 
videre i rollen som stortingsrepresentant. Dette viser at Trøndelag tørr å satse på ungdom, og 
Maren blir en viktig stemme for ikke bare trøndersk ungdom, men ungdom fra hele landet i årene 
fremover. Samtidig som Maren dro ned til Oslo, ble også en av våre ungdommer på fylkestinget 
Ada Johanna Arnstad ny politisk rådgiver for finansminister Trygve Slagsvold Vedum. Vi gratulerer 
og ønsker Maren og Ada lykke til med viktig arbeid.  
I oktober var fylkesstyret på hyttetur i Oppdal, og forberedte arbeidet frem mot landsmøtet i 
november og arbeid mot gamle og nye lokallag.  
 
19-21. November ble Senterungdommens 71. landsmøte gjennomført på Gardermoen, og det var 
30 stk. fra Trøndelag som deltok. Dette medførte at vi var største delegasjonen, og flere av våre 
delegater var på sitt første landsmøte og hadde sine første innlegg på talerstolen. Det var godt for 
hele organisasjonen å endelig få møtes igjen.  
 
Like raskt som landet åpnet opp ble det igjen nedstenging. Lørdag 18. Desember skulle vi 
arrangere julebord på Ismenningen Fjellstuggu i Snåsafjella, men fylkesstyret vedtok å ikke 
avholde julebord grunnet de nye restriksjonene som ble innført før jul. I flere historiske og nyere 
møtedokumenter som Trøndelag Senterungdom besitter presiseres det at julebordet skal 
avholdes siste lørdag før julaften, med mindre julaften faller påfølgende søndag. Det skulle altså 
en pandemi til, men vi julebordet kommer sterkere tilbake i 2022. Vi er igjen over til digitale 
løsninger og møteplasser, men fylkesårsmøtet i Trøndelag Senterungdom avholdes i Trondheim 
lørdag 12. Februar.  
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8.3 Media 
Arbeidsåret 2021 har vært preget av mange gode oppslag og innlegg. Trøndelag Senterungdom 
kommer på i mediene både med leserinnlegg og redaksjonelle saker. Vi er synlige i både små og 
store aviser. Noen av de hendelsene vi har fått mest oppmerksomhet rundt er vår 
Trønderbaneturne, skolevalgresultatet ved utvalgte skoler, Maren Grøthe som tidenes yngste 
stortingsrepresentant, og flere leserinnlegg rundt bondeopprør, norsk landbruk, kjøreopplæring, 
klima og psykisk helse.  
 

8.4 Medlemsverving og lokallag 
I 2021 har det blitt avholdt færre oppstartsmøter, i likhet med 2020. Dette er grunnet 
smittevernsrestriksjoner, og oppstartsmøter bør avholdes fysisk så langt det lar seg gjøre. Vi fikk 
startet opp et nytt lokallag, Snåsa Senterungdom, og fylkesstyret legger nå planer for hvor det 
skal satses i 2022. Det er et stort potensial flere steder, og vi er avhengige av et godt samarbeid 
med Senterpartiet lokalt for å få til dette. Hvis det er noen lokallag som vet at det sitter 
ungdommer i deres kommuner som er interessert i Senterpartiet, så ta kontakt med fylkesstyret 
så ser vi på mulighetene for å starte et lokallag. Vi har også flere lokallag som har fått en liten 
«restart», og blitt mer aktive.  
 
I starten av arbeidsåret hadde Trøndelag Senterungdom 281 betalende medlemmer, og har per 
31. Desember 2021, 243 betalende medlemmer. Dette skyldes i hovedsak at vi har et stort 
medlemskull født i 1991 som nå er blitt medlemmer av Senterpartiet. Dette er gjennomgående i 
de aller fleste fylkeslag i Senterungdommen. Trøndelag er enda det største fylkeslaget på 
landsbasis, og har som mål å få vervet flere samtidig som vi møter og oppretter flere lokallag. 
Oppland Senterungdom puster oss i nakken når det gjelder om å være størst på landsbasis. Intern 
konkurranse ser vi på som en styrke, og vi skal befeste oss enda som størst. Medlemskontigenten 
er enda 120 kr. Aktiviteten i lokallagene er lik som i 2020, men fylkesstyret har startet arbeidet 
med å få økt aktiviteten samtidig som det verves nye medlemmer og opprettes nye lokallag.  
 
Følgende lokallag med lokallagsleder har vært operative i 2021:  

Indre Fosen Senterungdom – Sigurd Ramdal 
Indre og Midtre Namdal Senterungdom – Maja Nordheim Viken 
Innherred Senterstud – Karen Elverum  
Neadalen Senterungdom – Eline Stene  
Melhus Senterungdom – Maren Grøthe  
Orkland Senterungdom – Elias Elvrum Hoston 
Røros Senterungdom – Emilie Ryen Løkken  
Skaun Senterungdom – Vegard Sem  
Snåsa Senterungdom – Fredrik Berg Holsing  
Steinkjer Senterungdom – Jens Bartnes  
Trondheim Senterstud – Nils Forren  
Ytre Namdal Senterungdom – Tina Evelyn Buvarp  

 

8.5 Ansatte og samarbeid med fylkeskontoret 
Ungdomssekretær Nora Stein Baustad er ansatt i en 25% stilling og har kontorsted i Trondheim. 
Ungdomssekretæren utgjør en viktig jobb for den daglige driften av organisasjonen. Fylkesleder 
og ungdomssekretær samarbeider veldig godt, og ungdomssekretær er en stor styrke for 
organisasjonen. Det gjør også dialogen opp mot moderpartiet enklere.  4. fylkesstyremedlem 
Kennet Tømmermo Reitan er ansatt i en 70% stilling som organisasjonsrådgiver i Trøndelag 
Senterparti og har kontorsted i Trondheim. Det kan også nevnes at 1. fylkesstyremedlem Tina 
Evelyn Buvarp var politisk praktikant ved Senterpartiets Hovedorganisasjon frem til etter 
stortingsvalget i september. Dorthea Elverum ble i januar 2022 ansatt som 
administrasjonssekretær for Senterpartiets stortingsgruppe.  
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9 Fylkestingsgruppas virksomhet 
 

9.1 Gruppestyret og sekretariatet 
Følgende har vært medlemmer i gruppestyret for fylkestingsgruppa i 2021: 
Steinar Aspli  gruppeleder 
Ada Arnstad  nestleder, til oktober 2021 
Kari Anita Furunes styremedlem, og ny nestleder fra oktober 2021 
Tomas Iver Hallem styremedlem 
Hallgeir Grøntvedt styremedlem 
 
Ada Arnstad ble i f.b.m. regjeringsskiftet i oktober 2021 oppnevnt som politisk rådgiver for 
finansminister og partileder Trygve Slagsvold Vedum, og Ada er derfor innvilget permisjon fra alle 
fylkeskommunale verv så lenge hun har dette vervet. Det har derfor blitt noen endringer både i 
fylkestingsgruppa, gruppestyret, fylkestinget (FT), fylkesutvalget (FU) og hovedutvalget (HU) for 
kultur som følge av dette. Fylkestingsgruppa ønsker Ada lykke til i sitt nye verv! 
 
Gruppestyret møtes fast hver mandag formiddag, og de aller fleste av møtene er holdt som 
Teamsmøter også i 2021. 
 
Til 1.november var Bjørn Ludvig Bergsmo ansatt som gruppesekretær og rådgiver for 
fylkestingsgruppa i 60 % stilling.  
Fra 1.november er fylkestingsrepresentant Guri Heggem ansatt som gruppesekretær og rådgiver 
for fylkestingsgruppa i 50 % stilling. 
 
I tillegg bistår Nora Stein Baustad fylkestingsgruppa med mediehåndtering. Flere fra sekretariatet 
har også bistått fylkestingsgruppa, særlig i f.b.m. FT-møter og HU-møter. 
Oversikt over våre medlemmer i hvert enkelt hovedutvalg, og øvrige utvalg ligger under kapittel 
9.7. 
 

9.2 Aktiviteten i fylkestinget, fylkesutvalget og hovedutvalgene 
Det har vært 6 møter/samlinger i FT i 2021 – der møtene i mars, juni og oktober ble holdt som 
fysiske møter i h.h.v. Trondheim, Røros og Steinkjer, mens møtene i april, november (ekstra) 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 har i alt vært 19 møter i FU i 2021. Også her har det vært en kombinasjon av fysiske og digitale 
møter. Gruppestyret behandler fylkesutvalgssakene på sine faste mandagsmøter. Noen få FU-
saker er også tatt opp i fylkestingsgruppa.  
 
Det er holdt 5 møter/samlinger (fysisk/digitalt) for alle HU i 2021, og i tillegg har noen av 
hovedutvalgene hatt ekstramøter utover dette. Normalt kombinerer hovedutvalgene sine møter 
med å ha befaringer og besøk rundt omkring i Trøndelag, men også i år har dette vært noe 
begrenset p.g.a. pandemien. 
 
Fylkestingsgruppa har som regel 2 møter i forkant av møterundene i hovedutvalgene og 
fylkestinget. Det er også holdt noen gruppemøter utover dette. Flertallet av gruppemøtene i 2021 
har vært digitale. Vi har tatt opp forskjellige fagtema med aktuelle gjester i flere av 
gruppemøtene, i tillegg til de ordinære sakene. Se eget underkapittel i årsmeldinga med oversikt 
over aktuelle saker.  
Fraksjonslederen i hvert hovedutvalg fordeler sakene mellom medlemmene i de respektive 
hovedutvalgene slik at alle får ansvar for noen saker hver.  
 
Det er 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. Etter regjeringsskiftet i oktober er det 
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også tatt initiativ til å samordne den politiske aktiviteten mellom alle ledd i partiet, fra lokallaga via 
fylkeslaget til stortings – og regjeringsnivå.  
 
Senterpartiets representanter i FU og HU har faste møtepunkter sammen med de øvrige 
samarbeidspartiene.  
 

9.3 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 % der gruppeleder disponerer 40%. Randi Dille 
19,5% og Guri Heggem 50%. Resterende 38.5% er foreløpig ikke fordelt. 
 
Senterpartiets fylkestingsgruppe mottar gjennom samme reglement en årlig støtte på om lag 
kr.825.000, som i hovedsak skal disponeres til kontorhold, møter, konferanser, reiser, 
administrasjonskostnader, samt lønn og pensjonsordning for gruppesekretær.   
 

9.4 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 i valgperioden 2019-2023. 
 
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.  
Sp har 4 av 15 plasser i FU, og ledervervene i HU for utdanning ved Kari Anita Furunes, og HU for 
veg ved Hallgeir Grøntvedt. Både Kari Anita og Hallgeir er også medlemmer i FU. 
 

9.5 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. 
 
Fylkestingsgruppa har høsten 2021 vært samlet i to år. Det var derfor naturlig å se på og evaluere 
arbeidet i gruppa så langt, både med tanke på samarbeidet internt i gruppa og i fraksjonene men 
også opp mot hva som er oppnådd av politisk arbeid. Frostaerklæringa er som tidligere nevnt 
styringsverktøyet og det samme gjelder også valgprogrammet. Det ble derfor satt i gang et 
arbeid der alle medlemmene ble involvert i evaluering av arbeidet så langt, og ikke minst hva som 
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ønskes gjennomført i den gjenværende valgperioden. Dette arbeidet har så dannet grunnlag for 
en handlingsplan med aktiviteter og tiltak som det skal jobbes videre med i 2022.  
 
Det vil også være naturlig å ta med en betraktning rundt det politiske arbeidet i pandemiåret 2021. 
Det er vanskelig og energikrevende å utvikle god politikk kun ved hjelp av digitale møter. 
Flertallet av gruppemøter har vært gjennomført digitalt, det samme også med hovedutvalg og 
fylkesting. Det politiske pandemiåret 2021 fikk sin avslutning med fylkesting i desember, der bl.a. 
budsjett for 2022 og økonomiplan for 2023-2025 ble avholdt på Teams. Et svært krevende møte 
for mange med et stort antall saker, men som ble godt ledet av vår egen fylkesvaraordfører 
Tomas Iver Hallem på en stødig og god måte.  
 

9.6 Forum Trønder i lag 
Dette forumet oppstod i 2020, som et resultat av pandemien. Initiert av gruppestyret og i starten 
etablert som en kanal for å nå fram og for å få våre lokallagsledere, ordførere, fylkestings- og 
stortingsrepresentanter og andre Sp-medlemmer til å møtes og få informasjon om relevante og 
aktuelle tema. I starten var temaene ofte relatert til pandemien og hvilke konsekvenser den hadde 
for samfunn og næringsliv. Møteserien har fortsatt også i 2021, med variasjon i tema og med fast 
møtedag siste fredag i måneden. Det er i 2021 gjennomført 8 «Trønder i lag»:  
 

Dato Tema Innledere 
29/1 Grenseløst samarbeid Orientering og informasjon om 

samarbeidet med Centern i Jämtland 
5/3 Samferdsel og infrastruktur; Veg, 

bredbånd og NTP 
Seksjon samferdsel og avd mobilitet i 
Trøndelag FK 

24/3 Valgkamp! Karl Kristian Langeland (hovedorg SP) 
30/4 Ungdom og pandemi SUL-leder Lars Myhr Sandlund, elev- og 

lærlingeombudet i TRFK 
28/5 Jordbruksforhandlingene Lars P Bartnes, (NB) Ola B L Husby 

(Bondeopprøret) Ola Hedstein (Rethink 
Food) Mathea Lind (SUL) 

17/6 “Vi gler oss” Valgkamp livestream 
sending på Facebook 

Våre toppkandidater i nord og sør valgkrets 
holder apeller 

8/10 Stortingsvalget – hvordan gikk det? Linda Bjørgan politisk kommentator i NRK 
Trøndelag, Ole H Sveian politisk analyse.  

12/11 Hvordan er det å gå fra opposisjon til 
posisjon? 

Marit Arnstad, Ole Herman Sveian og 
Steinar Aspli.  

 
9.7 Medlemmer i fylkesutvalget, kontrollutvalget og hovedutvalgene 

Senterpartiets representanter er fordelt slik i fylkesutvalget og hovedutvalgene, og her er også 
tatt inn de endringene som skjedde i f.b.m. at Ada Arnstad ble innvilget permisjon fra sine 
fylkeskommunale verv: 
  
Fylkesutvalget: 
Tomas Iver Hallem  Verdal  fylkesvaraordfører 
Ada Arnstad  Stjørdal til oktober 2021  
Steinar Aspli  Nærøysund fra oktober 2021  
Kari Anita Furunes Meråker 
Hallgeir Grøntvedt Ørland 
 
HU for kultur: 
Ada Arnstad  Stjørdal medlem og fraksjonsleder til oktober 2021 
Lillian Hatling  Steinkjer fraksjonsleder fra november 2021 
Ola Husa Risan  Oppdal 
Ola T. Heggem  Rindal  medlem fra november 2021 
 
HU for næring: 
Randi Dille  Namsos fraksjonsleder 
Guri Heggem  Røros 
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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 fylkestinget i løpet av 2021: 
Ola T. Heggem   Rindal (fast medlem fra november 2021) 
Lars Peder Hammerstad    Hitra   
Astrid Jakobsen  Osen 
Ole Herman Sveian  Malvik  
 
9.7.1 Varamedlemmer til fylkesutvalget, kontrollutvalget og hovedutvalgene 
Varamedlemmer til fylkesutvalget (FU) er valgt blant fylkestingets medlemmer: 
 
Fylkesutvalget:  1. Steinar Aspli, Nærøysund (fast medlem fra oktober 2021) 
   2. Gunn Iversen Stokke, Skaun 

   3. Rasmus Skålholt, Orkland  
   4. Randi Dille, Namsos 
   5. Øyvind Bentås, Trondheim 
   6. Guri Heggem, Røros 
 
Fra november 2021 er varamedlemmene nr.2-6 valgt (forskjøvet) til nr.1-5, og som ny 6. 
varamedlem er Ola Husa Risan, Oppdal - valgt. 
 
Varamedlemmer til kontrollutvalget og hovedutvalgene (HU) er valgt blant fylkestingets 
varamedlemmer (noen er varamedlemmer til flere 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. Jorid Oliv Jagtøyen, Melhus 
   2. Jarle Martin Gundersen, Trondheim 
   3. Dorthea Elverum, Stjørdal 
   4. Per Olav Tyldum, Overhalla 

 
HU for transport: 1. Ole Herman Sveian, Malvik 

   2. Maren Grøthe, Melhus 
   3. Dorthea Elverum, Stjørdal 
   4. Alf Magnar Reberg, Levanger 
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HU for veg:  1. Ola T. Heggem, Rindal (til nov.) / Knut Arne Strømøy, Frøya (fra nov.) 
   2. Kari Åker, Indre Fosen 
   3. Knut Arne Strømøy, Frøya (til nov.) / Eline Stene, Selbu (fra nov.) 
   4. Eline Stene, Selbu (til nov.) / Per Olav Tyldum, Overhalla (fra nov.) 
   5. Per Olav Tyldum, Overhalla (til nov.) / Alf M. Reberg, Levanger (fra nov.)  
 

HU for utdanning: 1. Astrid Jakobsen, Osen 
   2. Maren Grøthe, Melhus 
   3. Magnus W. Delbekk, Steinkjer 
   4. Alf Magnar Reberg, Levanger 

 
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» 
 

9.8 Bedriftsbesøk, befaringer, besøk på partimøter m.m. 
2021 er som tidligere nevnt også preget av pandemien. Det er forsøkt å gjennomføre 
bedriftsbesøk og møter i tilknytning og i kombinasjon med faste gruppemøter. Dette er bare 
delvis gjennomført i 2021, flere avtalte møter har blitt avlyst på kort varsel som følge av lokale 
smitteutbrudd. Noen av disse har blitt gjennomført som digitale møter men uten å få med den 
gode kontakten som ofte skapes når folk sitter rundt samme bord og opplever det samme – 
sammen.  I perioder med lavere smittetrykk har det blitt gjennomført møter og besøk, noe som er 
til stor nytte mht informasjon og inspirasjon.  Besøkene avtales som regel alltid sammen med 
lokallagsleder eller andre i lokallaget. Det forsøkes også å koordinere slike besøk opp mot andre 
avtaler, et eksempel er at deltakere fra gruppestyret/fylkestingsgruppa som deltar på regionvise 
arbeidslagsmøter vår og høst rundt i regionene gjennomfører bedriftsbesøk og andre 
aktuelle/relevante møter i kombinasjon med disse kveldsmøtene. Dette er svært nyttige møter 
for gruppestyret.  
 

9.9 Rovviltnemnda region 6 (Trøndelag og Møre og Romsdal) 
Klima – og miljødepartementet oppnevner rovviltnemndene, og fra juni 2020 er vår FT-medlem 
og FU-medlem Kari Anita Furunes leder for rovviltnemnda region 6. Per Olav Hopsø (Ap) og Pål 
Sæther Eiden (H) er øvrige representanter fra Trøndelag. I tillegg er det en representant fra Mære 
og Romsdal og to representanter fra Sametinget. 
 

9.10 Aktuelle/omfattende saker i 
hovedutvalgene/fylkesutvalget/fylkestinget som det er 
arbeidet med og/eller fremmet forslag i gjennom 2021 

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

• Høring – NOU 2020:12 - Distriktsnæringsutvalget (i samarbeid med fylkesstyret) 
• Krav til Høyreregjeringa om beredskap for kvikkleirekartlegging/rassikring 
• Handlingsplan for klimaomstilling 2021-2023 (gruppa hadde et eget temamøte om dette) 
• Koordinering og støtte til kommuner med aktuelle lokasjoner for batterifabrikk 
• Høring ang. anbefaling for lokalisering av logistikk-knutepunkt i Trondheimsregionen 
• Elgeseter gate i Trondheim – utfordringer med fornying kontra bevaring 
• Ambulanseberedskap, aktuell sak i Meråker og Steinkjer (Verran) 
• Gang – og sykkelveg på Høylandet, finansieringsavtale 
• Arbeid med «lakseveg nord» 
• Tunnelprosjekt Garten – Storfosna - finansiering 
• Frøyatunnelen - investeringsbeslutning 
• Innføring av takst for nullutslippskjøretøy i miljøpakkens bompunkter 
• Finansiering av Fosenpakken 
• Oppfølging av høringsvedtak om regional plan for arealbruk 2021-2030 
• Høring – NTNU Campussamling 

http://www.trondelagfylke.no/
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• Realisering av verdier i Trondheim stasjonssenter/lokalisering av adm.bygg for 
fylkeskommunen i Trondheim 

• Uttalelsene om FOT-rutene (flytilbudet i distriktene) 
• Anbudsstrategi for kjøp av flyruter i Namdal 
• Høring av detaljregulering for Ocean Space Centre  
• SNK – organisering og eierskap/konsolidert museum  
• Temamøte i gruppa om fiskeri – og kystpolitikk 
• Navn på ny videregående skole i Trondheim øst – som ble «Cissy Klein» 
• Utredning om helseforetaksstrukturen i Trøndelag 
• Konsekvenser av liberalisering av taxi-næringa 
• Miljøforskrift for drosje i Trøndelag 
• Initiativ til at også små og mellomstore bedrifter (SMB) kan søke Interreg-midler 
• Skolebruksplan 2: Mål for tilbudsprinsipper og skolebygg 
• Årsrapport 2020 med regnskap og årsberetning for Trøndelag fylkeskommune 
• Temamøte i gruppa om EØS 
• Forvaltningsrevisjon miljøpakken 
• Undersøkelse Klettkrysset 
• Høring – NOU 2020:11 - Den tredje statsmakt (domstols-utredningen) 
• Ansvarsområder for integreringsfeltet for Trøndelag fylkeskommune 
• Temamøte i gruppa om miljøpakken 
• Økonomiplan 2022-2025. Utfordringsdokument 
• Driftsrapport 1 2021 med budsjettendringer 
• Kvalitetsmelding for videregående opplæring i Trøndelag 2020 
• Framtidas skole – Olav Duun v.g.s./Campus Namdal 
• Grønne naturbrukstilbud i Trøndelag 
• Eiermelding AtB 2020 
• «Trøndelag tar tak» - tiltakspakke for vegen ut av pandemien 
• Oppfølging av rådene fra ungdommens distriktspanel 
• Status for utredning om etablering av flyfag i Trøndelag 
• Mandat for utlysning av hurtigbåt og ferge 
• Felles areal – og transportstrategi for Innherredsbyen, med handlingsprogram 2021-24 
• Avvik på skoleskyss-tilbudet etter skolestarten høsten 2021 
• Lokalisering av tannklinikk i Åfjord 
• Temamøte i gruppa om Frostaerklæringa  
• AtB sitt økonomiske handlingsrom etter korona 
• Regional plan for kulturmiljø  
• Regional strategi for verdiskapning 
• Regionale vannforvaltningsplaner 
• Framtidas skole – skolebruksplan Olav Duun vgs og utbyggingsalternativer 
• Strategi for ladeinfrastruktur 
• Inntaksordning for Trøndelag – lokal forskrift 
• Støtte til Bedriftsintern Opplæring – behandling av søknader 
• Oppfølging av undersøkelse Klettkrysset 
• Innspill til jordbruksforhandlingene 2022  
• Oppdragsbrev og leveranseavtale for AtB 
• Budsjett 2022 og økonomiplan 2023 – 2025 
• Handlingsprogram fylkesveg 2022 - 2025 

 
Det behandles svært mange saker gjennom et helt år, og de som er nevnt ovenfor er bare et 
utvalg av disse. Alle saker som er behandlet av fylkestinget, fylkesutvalget og hovedutvalgene i 
løpet av 2021, kan man lese mer om via nettsiden til Trøndelag fylkeskommune – 
www.trondelagfylke.no  
 
 

http://www.trondelagfylke.no/
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9.11 Interpellasjoner/nye saker og spørsmål fremmet i fylkestinget og 
fylkesutvalget av Sp representanter i løpet av 2021 

I 2021 ble det som følge av endringer i kommuneloven en endring i rutinene i fylkestinget for 
behandling av interpellasjoner. I praksis har dette ført til at antallet interpellasjoner er redusert 
sammenlignet med tidligere år. Alle innkomne interpellasjoner må enten defineres som «nye 
saker på saklista» eller som spørsmål. Denne definisjonen avgjør hvordan behandlingen skjer i 
fylkestinget. 
 
Følgende interpellasjoner/nye saker ble fremmet av Sp-representanter i 2021: 

• Steinar Aspli – to tog i timen på Trønderbanen (mars) 
• Rasmus Skålholt – desentralisert sykepleierutdanning (april) 
• Tomas Iver Hallem – store helsedata (april) 
• Lillian Hatling – togpendel Grong-Steinkjer-Grong (juni) 
• Øyvind Bentås – klagenemnd for drosjesaker (juni) 

 
Følgende spørsmål ble tatt opp av Sp-representanter i fylkestinget i 2021: 

• Ada Arnstad – Gjennomføring av skoledebatter (april) 
 
Følgende spørsmål ble tatt opp av Sp-representanter i fylkesutvalget i 2021: 

• Tomas Iver Hallem – om batterifabrikk i Trøndelag (19.januar) 
• Kari Anita Furunes – om endring fra basevakt til hjemmevakt for ambulansepersonell i 

Meråker og Verran (19.januar) 
• Kari Anita Furunes – om skoleskyss med taxi i Meråker, Stjørdal, Selbu og Tydal 

(7.september) 
• Hallgeir Grøntvedt – om Elgesetergate 4, 6 og 30B (21.september) 

 

9.12 Utspill i media og leserinnlegg 
I valgåret 2021 ble det produsert et stort antall leserinnlegg (minst 60, trolig flere) fra 
fylkestingsgruppas medlemmer. Mange innlegg er også skrevet i fellesskap mellom 
toppkandidatene, ordførere, medlemmer av fylkesstyret og resten av fylkestingsgruppa. 
Temaene har variert bredt, fra internasjonal politikk til lokale saker, her er et utdrag som på ingen 
måte er en utfyllende oversikt da sekretariatet ikke har oversikt over innlegg som er sendt direkte 
til aviser og kanaler:  
 

• Jernbanen i Trøndelag – fra jernbaneforum Midt-Norge. Oppgradering av jernbanen, både 
togtilbudet men også banelegemet. Steinar m-fl. 

• Om Jordbruket i Norge - Vibeke Langli 
• Om kulturarv og kirkerom: kirkebygg må sikres forutsigbare finansieringsordninger for å 

ivareta framtidig vedlikeholdsbehov uten at dette belastes trange kommunebudsjett. 
Steinar 

• Om lokal handel: handle i dag for det samfunnet vi ønsker oss i morgen.  Ada 
• Om EØS: overføringer fra Norge til EØS. Gunn 
• Om ringvirkninger av frivillighet. Steinar 
• Om demografimeldingen, høringssvaret fra fylkesstyret er utgangspunkt. Per Olav/styret 
• Om satsing på riksveg – ikke nok for å utvikle distriktene. Steinar og Hallgeir  
• Bevaring av Doktortjønna, en viktig del av det eneste verdensarvstedet i Trøndelag. Heidi 

og Guri 
• Om industrietablering i Verdal og Trøndelag. Tomas 
• E14 og NTP: Hallgeir  
• Om trygghet for besøkende. Nærpolitireformen. Guri og Heidi.  
• Om kystpolitikk. Utfrag fra programarbeidet. Geir Arild, Heidi, Guri 
• Om NTP. Gunn 
• Statsforvalteren har ikke som oppgave å sette lokal forvaltning til side. Hallgeir  
• Om fylkeskommunen som regional beredskapsaktør. Steinar  
• Om samferdsel som distriktspolitisk virkemiddel. Hallgeir 
• Om toaletter langs riks- og fylkesveier. Gunn 
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• Om regionale utviklingsmidler som verktøy for samfunnsutvikling. Steinar  
• Om statlige arbeidsplasser som virkemiddel. Steinar og Guri  
• Om statlige retningslinjer og lokale planer. Steinar og Guri  
• Om vekstkraftige lokalsamfunn. Steinar og Hallgeir 
• Om støtte til AFT. Gunn 
• OM Matløftet 2025. Guri og Heidi 
• Fiskeren og bonden er uunnværlig. Om matpriser. Hallgeir 
• Vedlikeholdsetterslep på fylkesvei. Hallgeir 
• Om flyruter til og fra Røros. Behov for gjennomgående billetter og bagasje. Heidi og Guri 
• Om nærskoleprinsippet. Flere innlegg om samme tema. Kari Anita 
• Rovdyrpolitikk. Flere innlegg og redaksjonelle oppslag. Kari Anita 
• Om taxireformen. Flere innlegg. Steinar, Øyvind.  
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10 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.  
 

10.1 Organisering 
Fylkesstyret har det overordnede ansvaret for fylkeslagets 
valgkamp. Valgkampplanen 2021 er 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 var: Marit Arnstad (leder), 
Per Olav Tyldum, Tomas Iver Hallem, Dorthea Elverum og Rune 
Hjulstad 
Valgkamputvalget for Sør-Trøndelag var: Ola Borten Moe (leder), 
Heidi Greni, Maren Grøthe, Geir Arild Espnes, Ole Herman Sveian 
og Siv Sætran. 
Fra og med 1. februar 2021 og fram til valget var Dorthea Elverum 
og Maren Grøthe engasjert i hver sin 30 % stilling som 
valgkampmedarbeidere.   
 

10.2 Materiell  
Fylkeslaget produserte følgende materiell selv: 

- Fylkesbrosjyre, en for nord og en for sør 
- Løpeseddel, en for nord og en for sør 
- Ungdomsbrosjyre (Senterungdommen) 
- Stortingslister 

Fylkesbrosjyrene ble trykt opp og distribuert til alle husstandene i 
hele Trøndelag. Til distribusjon ble posten brukt. Dette er veldig 
effektivt og arbeidsbesparende, men relativt kostbart. Kostnadene 
ble delt 50/50 mellom lokallaga og fylkeslaget.  
 
Løpesedlene var en kortversjon av fylkesbrosjyren for utdeling på 
stand.  
 
Ungdomsbrosjyren var til utsending til alle førstegangsvelgerne. 
Lokallaga fikk ungdomsbrosjyren og konvolutter, samt oppfordring 
om å legge ved en egen hilsen fra lokallaget. Kostnadene med 
utsendelse ble fordelt 50/50 mellom fylkeslaget og lokallaga.  
 
I tillegg til det materiellet fylkeslaget produserte kjøpte ble det 
bestilt trykt materiell fra hovedorg til lokallaga som fylkeslaget tok 
kostnadene med. Det var stortingsprogram, en litt mer omfattende 
valgbrosjyre med både nasjonalt og regionalt stoff og en liten 
folder med 10 gode grunner til å stemme Senterpartiet. Det ble 
også bestilt plakater med bilde av Trygve til alle lokallaga.  
Øvrig materiell som bekledning, standseffekter, og andre effekter 
kunne lokallaga bestille selv i Senterpartiets nettbutikk. 
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10.3 Skolering og samlinger 
Valgkampplanen la en plan for skolering av kandidater og organisasjonen fram mot valget, med 
fylkesårsmøtet som «kick off» for valgkampen som skulle følges opp med samling for 
listekandidater og samling for valgledere. 
Fylkesårsmøtet ble dessverre digitalt, det samme ble valgledersamlinga, Samlinga for 
listekandidatene ble avlyst, alt dette som følge av koronasituasjonen. Selv om vi fikk gjennomført 
fylkesårsmøtet og valgledersamlinga digitalt ble dette selvfølgelig ikke det samme som å treffes 
fysisk.  
Valgkampåpninga ble også avlyst av samme grunn.  
Det at vi ikke fikk gjennomført de samlingene vi hadde planlagt var selvfølgelig uheldig i 
oppkjøringen til valgkampen og flere har pekt på dette i tilbakemeldingene.  
 

10.4 Reiserunder og besøk 
Til tross for noe begrensede muligheter til reising og større møter fikk vi til noe. Blant annet ble 
det gjennomført en «Vi gler oss turne» med toppkandidatene og PA Røstad danseorkester. De 
besøkte Steinkjer, Verdal, Levanger, Stjørdal, Selbu, Melhus, Ørland, Åfjord, Orkland, Røros og 
Oppdal.    
Partileder Trygve Slagsvold Vedum var på flere besøk i fylket, blant annet som en del av turneen 
med Hurtigruta, da han var innom Rørvik og Trondheim. Senere i valgkampen hadde han en dag i 
norddelen av fylket der han startet i Namsskogan, via Namsos til Verdal og Levanger før han 
avsluttet med kveldsmat på Oppdal. 
Av andre stortingsrepresentanter var blant annet Sandra Borch og Åslaug Seem-Jakobsen på 
besøk. 
 
 

10.5 Sosiale medier 
Av sosiale medier var det i hovedsak Facebook fylkeslaget brukte, men også litt Instagram. På 
facebook sida ble det lagt ut nytt stoff hver dag fra juni og fram til valgdagen. En god miks av 
linker til nyhetssaker, egne bilder og rapporter fra egne aktivitet og illustrasjoner med politisk 
budskap. 
Som det fremgår av grafikken under, varierte rekkevidden på innleggene som ble presentert på 
fylkeslagets facebook-side. Fra 1. august til 12. september nådde de fleste innleggene mellom 5 
000 og 10 000 lesere pr. dag.  
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10.6 Skolevalgene 
Senterungdommene gjorde en formidabel innsats i forbindelse med skolevalgene. De hadde et 
godt skolert og bredt debatantkorps som sørget for at Senterpartiet var med i debattene på alle 
skolene i Trøndelag. Senterungdommen og Sp sin oppskrift på god kunnskap om lokale forhold er 
en suksess og er først og fremst mulig fordi debattantene har gode samtaler med våre lokale folk, 
enten det er ordføreren, gruppelederen eller lokallagslederen, i forkant av debattene slik at 
debattantene har god innsikt i lokale saker som kommer opp i debattene.   
Innsatsen ble belønnet med at Senterpartiet ble nest største parti i skolevalgene i Trøndelag, 

 
 

 
 
 

10.7 Media    
Hovedbilde av mediedekningen i Trøndelag er god. Det var mange oppslag med kandidatene i 
både region- og lokalavisene. Kandidatene og resten av organisasjonen, spesielt 
fylkestingsgruppa, var flinke til å skrive leserinnlegg.  

. 
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10.8 Valgresultater 
Målsettingene i valgkampplanen var: 

- Senterpartiet skal være største parti i Nord- Trøndelag og være med i kampen om å bli nest 
største parti i Sør-Trøndelag 

- Senterpartiet skal ha to mandater i begge valgdistriktene 

Det viktigste målet, to mandater fra begge valgdistriktene ble nådd med god margin. Vi var også 
med i kampen om å bli nest største parti i Sør-Trøndelag, Høyre ble 1,4 p.p. større enn Sp. I nord 
ble imidlertid Ap for sterke, de tok oss i innspurten og ble 4,8 p.p. større enn Sp. 
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Det er en god fremgang i begge fylkene med hhv. 4 og 4,1 p.p i nord og sør, men hvis man ser på 
den prosentvise framgangen er det 16,1 % framgang i nord og hele 36 % i sør.  

Nord-Trøndelag

Partinavn
Antall 

stemmer %-vis oppslutning Endring Mandater Endring
Arbeiderpartiet 25 730 33,6 % -0,8 2
Senterpartiet 22 089 28,8 % 4,4 2 1
Høyre 8 121 10,6 % -4 -1
Fremskrittspartiet 6 146 8,0 % -3,4
SV 4 389 5,7 % 0,7
Rødt 3 035 4,0 % 2,3
Kristelig Folkeparti 1 726 2,3 % -0,4
Venstre 1 557 2,0 % -0,2 1
MDG 1 424 1,9 % 0,1
Stemmemargin: Høyre mangler 2188 stemmer på å ta sitemandatet fra Sp

Sør-Trøndelag

Partinavn
Antall 

stemmer %-vis oppslutning Endring Mandater Endring
Arbeiderpartiet 57 621 29,8 % -2,9 3 -1
Høyre 31 837 16,5 % -4,2 2
Senterpartiet 29 181 15,1 % 4,1 2 1
SV 17 635 9,1 % 1,5 1
Fremskrittspartiet 16 650 8,6 % -3 1
Rødt 10 852 5,6 % 2,7 1 1
MDG 9 268 4,8 % 0,9
Venstre 8 435 4,4 % 0,3 -1
Kristelig Folkeparti 4 211 2,2 % -0,6
Stemmemargin: Rødt mangler 2766 stemmer på å ta sitemandatet fra Sp
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10.9 Evalueringsutvalg 
AU oppnevnte i møte 27.9.21 et evalueringsutvalg for valgkampen 2021.  
Evalueringsutvalgets sammensetning har vært:  
Steinar Aspli, leder, Vegard Frøseth Fenes, Ida Stuberg, Hallgeir Grøntvedt,  
Tor Helge Forbord Slind, Gunn Iversen Stokke og Lars Myhr Sandlund (Senterungdommen).  
Fylkessekretæren bistår med hjelp til det praktiske arbeidet i utvalget.  
 
Mandat:  
Evaluere valgkampen; organisering, strategiske valg, valgmateriell, mediestrategi og samarbeid 
mellom de forskjellige partileddene. Utvalget bør sende ut et evalueringsskjema der de ber 
lokallag komme med tilbakemeldinger.   
Videre skal evalueringsutvalget analysere valgresultatene å se på utviklingen fra 2013 og fram til 
2021, ned på kretsnivå der det er mulig, for å danne seg et bilde av utviklingen de siste åtte årene 
helt ned på kretsnivå.  
Evalueringsutvalget skal også se på gode ideer til valgkampen 2023, og be om innspill fra 
lokallaga på det.  
Evalueringsutvalgets rapport skal være ferdig til fylkesstyremøtet i desember 2021.  
 
Fylkesstyret behandlet rapporten i fylkesstyremøtet 20.12.21 og vedtok den. 
 
Evalueringsutvalgets oppsummering 

«Valgkampen 2021 i Trøndelag ble i all hovedsak gjennomført på en god måte og valgresultatet 
ble overmåte bra med to stortingsrepresentanter fra hvert valgdistrikt og ny regjering.  
 
Evalueringsutvalget merker seg etter innspillene fra spørreundersøkelsen, andre 
tilbakemeldinger og samtaler med kandidatene, at det i Trøndelag Senterparti er stort 
engasjement og masse dyktige folk som ønsker å bidra til partiets beste. Dette vitner om en sterk 
og god organisasjon der alle drar i samme retning og står opp for partiet også når det stormer 
rundt saker og personer.  
 
Det er likevel alltid læringspunkter og ting som kan gjøres bedre. De viktigste punktene 
evalueringsutvalget vil peke på er:  
 

- Koronaen har vist oss at fysiske samlinger er viktig både for kandidatene og lokallaga 
og hele organisasjonen  

- Bedre oppfølging og veiledning til lokallaga  
- Vurdering av tid og sted for annonsering, det var ikke nødvendigvis feil i 2021, men 

annonsemarkedet endrer seg raskt og trenden er at flere forhåndsstemmer tidlig.  
- Viktig å «bygge laget» sørge for at alle som har lyst til å bidra får muligheten, og at 

partiet blir bredere og får flere ressurspersoner inkludert i arbeidet.  
- Krevende å bruke dialekt på slagord og budskap som skal dekke hele fylket  
- Planlegging og organisering av valgkampen må startes tidligere  
- Fokuset på sosiale medier må bli enda bedre og på flere plattformer  
- Brev til førstegangsvelgerne og brosjyrer til husstandene må videreføres, det anbefales å 

utarbeide en mal for brev til førstegangsvelgerne som lokallaga kan bruke.  
- Det må være eget valgkamputvalg for hvert valgdistrikt  
- Temamøtene på Teams fra hovedorg./partiledelsen ble godt mottatt og bør videreføres.  
- Avklar rollen til overordnet valgkamputvalg  

 
Evalueringsutvalget vil avslutningsvis takke kandidatene og hele organisasjonen for en godt 
gjennomført valgkamp og gratulere med et meget godt valgresultat!» 

 
Evalueringsutvalgets rapport i sin helhet finner dere her: https://bit.ly/ev_valg21  

  

https://bit.ly/ev_valg21
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11 Økonomi og administrasjon 
 

11.1 Økonomi 
Fylkeslagets regnskap for 2021 viser et underskudd på 476 866 kr. Underskuddet foreslås dekt inn 
med bruk av 450 000 kr. fra valgfond og 26 866 kr. fra egenkapital. Det var budsjettert med ett 
underskudd på 885 000 kr. for 2021.  
 
Pr. 31.12.2021 har fylkeslaget en fri egenkapital på 1 919 454 kr. Dette sikrer oss en god likviditet 
gjennom hele arbeidsåret. I tillegg har fylkeslaget et valgfond avsatt til valgkamp på 750 000 kr. 
 

11.2 Ansatte 
Rune Hjulstad er fylkessekretær i 100 % stilling, kontorsted Steinkjer. 
Siv Sætran er organisasjonsrådgiver med kontorsted Trondheim. Fra 23.11.21 har Sætran 100 % 
permisjon så lenge hun er politisk rådgiver i LMD. 
Bjørn Ludvig Bergsmo var sekretær for fylkestingsgruppa i 80 % stilling med kontorsted Steinkjer 
fram til 1.11.21. Fra og med 1.11.21 er han organisasjonsrådgiver for fylkeslaget. Han har 20 % 
permisjon for å ivareta vervet som gruppeleder for Steinkjer Senterparti.  
Guri Heggem var organisasjonsrådgiver i 70 % stilling med kontorsted Røros/Trondheim. fram til 
15.9.21, da hun fikk ett års 50 % permisjon. Fra og med 1.11,21 er hun gruppesekretær for 
fylkestingsgruppa i 50 %.   
Nora Stein Baustad er ungdomssekretær i 25 % stilling, kontorsted Trondheim. I tillegg hadde hun 
et engasjement som organisasjonsrådgiver for fylkeslaget i 20 % stilling til 15.9.2021. Fra 1.11.21 ble 
hun ansatt i et 50 % vikariat for Guri Heggem som går fram til 15.9.2022. 
Kennet Tømmermo Reitan ble ansatt som vikar for Siv Sætran i en 70 %  
Marna Ramsøy er renholder på kontoret i Steinkjer.  
 
Oppsummert pr 31.12.21: 
Rune Hjulstad er fylkessekretær i 100 % stilling, kontorsted Steinkjer. 
Bjørn Ludvig Bergsmo er organisasjonsrådgiver i 60 % stilling, kontorsted Steinkjer 
Guri Heggem er gruppesekretær for fylkestingsgruppa i 50 % stilling, kontorsted 
Røros/Trondheim 
Nora Stein Baustad er ungdomssekretær i 25 % stilling og kommunikasjonsrådgiver i 50 % stilling, 
kontorsted Trondheim 
Kennet Tømmermo Reitan er organisasjonsrådgiver i 70 % stilling, kontorsted Trondheim (oppstart 
3.1.22) 
 

11.3 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 erstattet med ny kontrakt på nye lokaler, fortsatt i 
5. etg. Bøndenes Hus, med tre år fra 1.2.2022 og går ut 1.2.2025 
 
 
 
Fylkesstyret retter en stor takk til tillitsvalgte, folkevalgte, ansatte og alle som 

har stått på for Senterpartiets organisasjon og politiske ideer i 2021! 
 
 
 
 
 

7.2.2022 
 

Fylkesstyret  
Trøndelag Senterparti 
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12 Vedlegg 
 

12.1 Ny giv for hele Norge 
Vedtatt på fylkesårsmøtet 2021 

 
Etter 8 år med sentralisering og byråkratisering av 
offentlige tjenestetilbud, økende forskjeller og 
manglende satsing på beredskap i Norge er det 
behov for ny kurs og en annen tenking rundt 
hvordan landet skal se ut og organiseres. Etter 
Koronapandemien er det behov for en bred 
satsing i hele Norge for å legge grunnlaget for 
vekst og utvikling. Vi ønsker et samfunn med små 
forskjeller og full sysselsetting der 
enkeltmennesker får muligheter til å realisere 
egne ambisjoner og leve gode liv.  
Trøndelag Senterparti sitt viktigste mål er å få 
byttet ut sittende regjering med en ny regjering 
der vi selv setter premissene for 
samfunnsutviklingen i Norge fremover. 
 
Vekst og utvikling i hele landet. 
Koronapandemien har gitt oss rekordstor 
arbeidsledighet og stor usikkerhet for mange 
knyttet til fremtidig arbeid. Vår viktigste prioritet er 
å sikre arbeid til alle. Pandemien har også 
demonstrert store mangler i den nasjonale 
beredskapen, hvor sårbart samfunnet vårt er og 
hvor store forskjeller som eksisterer innen kritisk 
infrastruktur. Uten velfungerende bredbånd og 
god telefondekning har livet vært ekstra vanskelig 
det siste året.  
I Norge produseres det store verdier over hele 
landet, mer i distriktene enn i større byer som har 
fordelen av å administrere landet og yte 
spesialiserte tjenester til alle. Det er derfor 
avgjørende at vi lykkes i å utnytte mulighetene 
som ligger i hele landet. I tillegg til regjeringens 
systematiske politikk for å sentralisere alle 
områder i Norge, har vi voksende demografiske 
utfordringer med en befolkningsvekst i byer og 
tettsteder, og en befolkningsnedgang i 
distriktene, som fører til at det blir relativt flere 
eldre og færre unge i distriktene. I lengden er ikke 
dette bærekraftig og dette skaper utfordringer for 
både bygd og by.  
Trøndelag Senterparti vil spesielt peke på 
følgende områder som særlig viktige: 
- Varierte arbeidsplasser og muligheter for 

næringsutvikling over hele landet. En stadig 
høyere utdannet befolkning trenger flere 
kompetansearbeidsplasser også i distriktene. 
Staten har et spesielt ansvar for dette 
gjennom å spre egen virksomhet og sikre 
spesialisert tjenesteproduksjon over hele 
landet. Tilgang på kapital er ofte en 
minimumsfaktor for mange prosjekter og nytt 
næringsliv. Direkte ordninger for å bidra til 
dette må sikres og styrkes, herunder 
kommunale næringsfond. 

 
- Et bedre boligmarked også i distriktene. For 

mange er boligen det viktigste 
investeringsobjektet gjennom livet. At verdien 

øker i sentrale strøk og kan synke i distriktene 
forsterker sentraliseringstendensene. I tillegg 
er byggekostnadene svært høye i Norge. Vi 
trenger derfor tiltak og regelendringer som 
kan redusere byggekostnadene, og støtter 
Normann-utvalgets anbefalinger om en økt 
distriktspolitisk rolle for Husbanken Vi trenger 
også tiltak som kan sikre en mer variert 
boligstruktur i hele landet. Direkte tilskudd, 
styrking av Husbanken, endring i byggteknisk 
forskrift (TEK) og langt færre innsigelser fra 
statlige myndigheter er blant tiltakene vi går 
inn for.  

 
- En bred satsing på infrastruktur i hele landet. 

Det er helt avgjørende for bolyst i distriktene 
at alle sikres bredbånd og mobildekning. I 
tillegg må fylkesveiene få et betydelig løft, og 
rasutsatte fylkesveier må sikres. Gjennom 
byvekstavtalene sikres byene store statlige 
midler og bompenger til byutvikling. Det er 
rimelig at det da også etableres 
bygdevekstavtaler for satsing og utvikling i 
distriktene. 

 
Norsk verdiskaping på norske naturressurser. 
Nasjonalt eierskap skal sikres. 
Våre rike naturressurser er grunnlaget for 
hoveddelen av verdiskapingen i Norge. Verden vil 
etterspørre mer av det vi har mye av; energi, fisk, 
mineraler, skog, ren mat og vakker natur for å 
nevne noe. Trøndelag Senterparti mener alle 
disse ressursene fremdeles skal forvaltes aktivt 
som et avgjørende grunnlag for vekst og utvikling 
i hele landet. Videre er det viktig å sikre at jord, 
skog og energiressurser ikke blir solgt ut av 
landet. 
Rik tilgang på fornybar kraft skal være et 
konkurransefortrinn for norsk industri og 
næringsliv, ikke en råvare som eksporteres ut av 
landet til høystbydende. Vi ønsker en aktiv politikk 
for ny industrireising og ny aktivitet basert på alle 
våre naturressurser. Norge har hatt stor suksess 
på å bygge næringskjeder og kompetansemiljø 
basert på disse. Det er naturlig at forskning, 
utdanning og kompetansebygging rettes inn mot 
å bygge under og forsterke de fortrinn og 
næringskjeder vi har som et utgangspunkt for 
videre vekst og utvikling.  
Naturen er vår viktigste ressurs, og vi plikter å ta 
vare på den på vegne av fremtidige generasjoner. 
Vernet natur skal i hovedsak ikke røres. Men i 
mange tilfeller mener vi at vern gjennom aktiv 
forvaltning er et langt bedre alternativ enn statlig 
vern og rigide regler. Et levende kulturlandskap 
krever bruk. Det er behov for økt produksjon av 
ren, norsk mat basert på norske ressurser. Det 
krever en økt satsing på landbruket, og spesielt 
distriktsjordbruket, for å sikre produksjon på vårt 
begrensede jordbruksareal.  
De samme hensyn gjelder også for oppdrett av 
fisk. 
Trøndelag Senterparti ønsker at en større andel 
av verdiskapingen basert på naturressurser skal 
bli igjen lokalt. Spesielt innenfor vindkraft, 
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mineraler og oppdrett av laks er det behov for å 
sikre bedre mekanismer for dette. 
 
Norske lønns - og arbeidsvilkår i Norge. 
Det norske arbeidsmarkedet skal sikre egne 
innbyggere arbeid og deltakelse på gode vilkår. 
Samtidig er vi avhengige av arbeidsinnvandring, 
og mange steder er utenlandske arbeidere både 
en forutsetning for utvikling og positive tilskudd til 
samfunnet. Det er imidlertid svært 
bekymringsfullt at stadig flere faller utenfor 
arbeidsmarkedet, spesielt i ung alder. Det er 
videre entydig negativt at deler av arbeidslivet i 
for stor grad baserer seg på utenlandsk 
arbeidskraft og at det er gjentakende problemer 
med sosial dumping og useriøse aktører. Norge 
bør ha egen kompetanse og kapasitet innenfor 
alle fag og disipliner.  
 
Trøndelag Senterparti vil sikre norske lønns - og 
arbeidsvilkår i Norge gjennom et anstendig og 
regulert arbeidsliv der staten sammen med 
partene i arbeidslivet tar et stort ansvar for at det 
skjer i alle deler av norsk arbeidsliv. 
Trepartssamarbeidet er et sentralt utgangspunkt 
for å oppnå dette. Arbeid skal verdsettes, og det 
skal være mulighet for et anstendig utkomme 
innenfor alle yrker. Formalkompetanse blir stadig 
viktigere, men alle kan ikke være 
universitetsutdannet. Det er også behov for en 
aktiv politikk for å sikre mange ulike 
arbeidsplasser innen yrker med lav 
inngangsterskel. Skatte og avgiftssystemet skal 
virke utjevnende slik at forskjellene ikke øker. 
Arbeidsinnvandringen må derfor kontrolleres slik 
at den utfyller og støtter opp under et 
velfungerende, norsk arbeidsmarked.  
 
Et likeverdig tjenestetilbud over hele landet. 
Sittende regjering har utmerket seg med en 
systematisk reformiver som uten unntak har 
sentralisert arbeidsplasser og tjenestetilbud. 
Norge skal ha et likeverdig tjenestetilbud i hele 
landet. Skal folk bo over alt må de også være 
trygge på at tjenestene er der når de trenger de, 
enten det er politi, sykehus eller beredskap. 
Videre må det desentraliserte utdanningstilbudet 
bygges ut og styrkes, ikke legges ned og 
sentraliseres. Dette er et nasjonalt, politisk ansvar. 
Vi kan ikke organisere tjenestene slik at regjering 
og Storting i praksis ikke har styring med hva som 
skjer og hvorfor. Trøndelag Senterparti vil sikre 
folkevalgt styring av tjenestetilbudene gjennom å 
ta fra helseforetak, politidirektorat og universiteter 
muligheten til selv å bestemme dette. Vi vil sikre 
videregående utdanning over hele landet ved å 
beholde fylkenes mulighet til å bestemme 
inntaksmodell. 
 
Mindre statlig byråkrati og styring. Mer frihet til 
kommuner og individ. Ressursene skal gå til 
tjenesteproduksjon, ikke administrasjon. 
Norsk byråkrati har vokst seg større med sittende 
regjering. Flere byråkrater og direktorater utøver 
stadig mer detaljstyring innen alle 

samfunnsområder, offentlig som privat. Denne 
utviklingen må snues av flere årsaker.  
Trøndelag Senterparti mener offentlige penger i 
størst mulig grad skal gå direkte til 
tjenesteproduksjon og så lite som mulig til 
administrasjon. Vi vil derfor kutte i byråkrati og i 
antall direktorater. Videre må det gjennomføres 
en tillitsreform som skyver makt og ansvar ut i de 
ulike organisasjonene. Kravene til rapportering og 
dokumentasjon skal reduseres.  
Skapervilje og utvikling skapes nedenfra. Da 
kreves frihet og mulighet for utvikling – i praksis at 
så få som mulig stopper og sier nei. Vi ønsker at 
individer så vel som kommuner og annen offentlig 
tjenesteyting skal få større frihet. 
Gjennom blant annet et mindre og rimeligere 
regjeringskvartal, nedlegging av Politidirektoratet 
og en mindre miljøforvaltning frigjør vi midler til 
lærere, sykepleiere, ingeniører og gravemaskiner.  
 
Rettferdig byrdefordeling. Nei til høyere 
forbruksavgifter, ja til et omfordelende 
skattesystem. 
Solberg-regjeringens «grønne skatteskifte» er i 
praksis en omfordeling av verdier fra de som har 
minst til de som har mest. En systematisk økning i 
flate forbruksavgifter (med tredobling av CO2-
avgiften) kombinert med skatteletter til de som 
tjener mest øker forskjellene. De sosiale og 
geografiske konsekvensene av en slik politikk er 
direkte usosial. I tillegg vil det svekke norsk 
konkurransekraft i næringer som ikke har et 
alternativ, som for eksempel landbruk og fiske. 
Flytilbudet, spesielt til mindre flyplasser, vil bli 
både dyrere og dårligere. 
 
Trøndelag Senterparti sier derfor nei til økte 
drivstoffavgifter og mener bompenger og 
fergetakster må reduseres. Videre må elavgiften 
ned og vi ønsker ikke høyere moms, eller moms 
på nye tjenester. Derimot må omfordelingen 
gjennom skattesystemet økes gjennom økt skatt 
for de som tjener mest og en mer rettferdig 
formueskatt 
 
Norge trenger ny kurs og ny regjering. 
Senterpartiet står klar til å ta ansvar og søker 
tillit av det norske folk. 
 

12.2 Skap og bevar norske arbeidsplasser!  
Reduser grensehandelen! 

Vedtatt på fylkesårsmøtet 2021 
 
I de siste ti årene før Koronautbruddet slo til i 
2020 har den totale grensehandelen mer enn 
fordoblet seg. Dette har resultert i at den norske 
mat - og drikkenæringen samt landbruket hver 
eneste dag taper i den internasjonale 
konkurransen. Hvis prisen på drivstoff skulle 
passere 20 kroner literen i Norge (som er 
regjeringens/AP sitt forslag) mens den fremdeles 
er 15 kroner i Sverige, vil det forsterke 
grensehandelen betydelig. 
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I 2020 har koronautbruddet og de stengte 
grensene gitt oss en unik innsikt i hvordan mat - 
og drikkenæringens omsetning, verdiskaping og 
sysselsetting hadde vært dersom det var 
likeverdige rammevilkår for produksjon og salg av 
mat og drikke i Norge og Sverige.  
Hovedårsaken til den kraftige veksten i 
grensehandelen de siste ti årene før 
Koronautbruddet er først og fremst ulikheter i 
rammevilkår. 
 
Solbergregjeringen har i samme periode lagt stor 
vekt på statens direkte avgiftsinntekter, fremfor å 
redusere avgiftsnivået slik at det blir større 
verdiskaping, økt handel, økte investeringer, økt 
sysselsetting og økte avgiftsinntekter til Norge. 
Resultatet av Solbergregjeringens politikk er at 
grensehandelen har vokst kraftig over tid, mens 
den norske mat- og drikkenæringen ikke har fått 
rammevilkår til å møte konkurransen.  
 
En NHO-rapport anslår at Solbergregjeringens 
politikk har ført til 3000 tapte arbeidsplasser i 
næringsmiddelindustrien og 4800 tapte 
arbeidsplasser i detaljhandelen og et årlig samlet 
omsetningstap på 20 milliarder kroner.  
Tapt produksjon og omsetning i landbruket og 
primærnæringene kommer i tillegg.   
 
Fakta om grensehandel (kilde SSB): 
Grensehandelen har vokst markant de siste 15 
årene. SSB fastslo i januar at handelen nok har 
vært "noe høyere enn tidligere estimert". Svensk 
Handel har anslått at nordmenn som drar til 
Sverige handler for mer enn 25 milliarder i året.  
I hele «koronaperioden» fra mars til oktober er det 
solgt 25 % mer øl og 33 % mer brus i norsk 
dagligvare sammenlignet med i fjor.  
På polet er det solgt 32 % mer norsk øl.  
Mens nasjonaløkonomien ellers er nedkjølt, er det 
ansatt tusenvis av nye medarbeidere i handel, 
produksjon og ellers i verdikjeden.  
 
Trøndelag Senterparti mener: 
• Trøndelag og Norge er avhengig av 

arbeidsplasser og verdiskaping som en 
redusert grensehandel skaper. Arbeidsplasser 
i butikk – og handelsnæringen er for mange 
inngangsbilletten til yrkeslivet, ofte i 
kombinasjon med skolegang og studier. 

• Etter Koronapandemien må vi skape og ivareta 
helhetlige samfunn med tilbud og arbeid for 
alle. I Hele Norge. Der du bor. 

• Det er behov for samlede rammevilkår for 
næringsliv og verdiskaping som stopper den 
svært omfattende handelslekkasjen som 
grensehandelen representerer.  

 

12.3 Klimapolitikken må henge sammen 
med energipolitikken 

Vedtatt på fylkesårsmøtet 2020 
 
Klimautfordringene er en av vår tids største 
utfordringer. For Senterpartiet er det viktigste å 
føre en politikk som faktisk kutter utslipp så 

effektivt som mulig. Å flytte produksjon og 
verdiskaping til andre land hjelper ingen, heller 
ikke klimaet. Norge må bruke tid og ressurser på å 
endre alle verdikjeder og forbruksmønster i mer 
klimavennlig og fornybar retning.  
 
Svaret regjeringen presenterer i Klimameldingen 
handler i stor grad om å gjøre stadig flere sektorer 
i norsk økonomi elektriske. Det er et fornuftig grep 
så lenge elektrisiteten kommer fra fornybare 
kilder. Vi er i slutten av en storstilt utbygging av ny 
fornybar energi og investeringer i strømnett 
initiert av Senterpartiet i den forrige rød-grønne 
regjeringen. Ved siden av Island har vi den 
høyeste andelen av fornybar energi i Europa, det 
gir oss et svært godt utgangspunkt.  
 
Men å gjøre blant annet transport, oppvarming, 
anleggsdrift og sokkelen elektrisk samtidig som vi 
ønsker å videreutvikle eksisterende industri, 
bygge ny industri og produsere andre 
energibærere som hydrogen, kommer til å kreve 
betydelige mengder med ny fornybar elektrisitet. 
Det er en stor mangel med dagens forslag til 
klimapolitikk at det ikke finnes anslag, planer eller 
så mye som en retning i forhold til hvor denne 
skal komme fra.  
 
Trøndelag Senterparti applauderer de planene 
som eksisterer for å bygge en ny batterifabrikk i 
Norge, forhåpentligvis i Trøndelag. Det er et godt 
eksempel på hvilke industrielle muligheter det 
grønne skiftet fører med seg – og hvilke fortrinn vi 
har i Norge med god industriell spisskompetanse 
og god tilgang på ren og rimelig kraft. Slik skaper 
vi grønne, norske arbeidsplasser. Fullt utbygd vil 
denne fabrikken alene kreve nesten like mye 
strøm som det totale forbruket i Trondheim 
Kommune. (2,5 vs. 3 twh). 
 
Det finnes et potensiale i oppgradering av 
eksisterende vannkraftverk, av NVE anslått til 
mellom 4 og 6 twh. Senterpartiet vil utløse dette 
potensialet gjennom endringer i skattesystemet. 
Arbeidet med revisjon av eksisterende 
vannkraftkonsesjoner   vil imidlertid virke i motsatt 
retning  
 
Elektrifiseringen av sokkelen vil kreve i 
størrelsesorden 13 twh i ny energi frem til 2030. 
Økt CO2-avgift gjør mange av disse prosjektene 
mer lønnsomme. Om vi i tillegg skulle ta mål av 
oss til å produsere 1 million tonn hydrogen, som 
er 2 promille av verdens hydrogenbehov om 10 % 
av globalt energibehov skal dekkes med 
hydrogen, vil det kreve ca. 50 twh fornybar 
elektrisitet, eller 1/3 av Norges totale produksjon i 
dag.  
 
Det sier seg selv at uten betydelig ny produksjon 
av fornybar elektrisitet vil klimapolitikken i praksis 
bli en plan for utfasing av industriell aktivitet og 
produksjon i Norge. Det kan vi ikke akseptere.  
               
Vi må fortsatt utnytte rike fornybare 
energiressurser i Norge fremover. Vi har et 
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særskilt stort potensial innen flytende vindkraft, 
men det trengs utvikling for å få prisene ned og 
tilgjengeligheten opp. Det trengs også en 
opptrapping av forskning og innovasjon på andre 
fornybare energikilder. I mellomtiden må vi ikke la 
kua dø mens graset gror – vi løser hverken egne 
eller globale utfordringer gjennom å flytte svært 
effektiv og klimavennlig produksjon til land der 
utslippene er høyere.  
 
Trøndelag Senterparti mener det er riktig å koble 
klimapolitikken sterkere til energipolitikken slik at 
vi lettere kan vurdere konsekvenser og 
nødvendige tiltak. Den nylig fremlagte 
klimameldingen svarer etter vårt syn ikke ut 
hovedutfordringen for hvordan vi skal løse 
klimaspørsmålet fremover.  
 

12.4 Klima- og distriktspolitikk for hele 
Trøndelag 

Vedtatt på fylkesårsmøtet 2021 
  
Klimakrisa er en av vår tids største utfordringer og 
klimapolitikken har allerede medført varige 
endringer i samfunnet. Det har forandret hvordan 
finansmiljø investerer, konkurransevilkårene for 
bedrifter og hvordan trønderske kommuner 
planlegger for framtida. Å legge opp til en 
ambisiøs men rettferdig klimapolitikk er 
avgjørende også for å nå andre viktige 
samfunnsmål, som å styrke næringslivet, skape 
trygghet for folks arbeidsplasser og levebrød, 
opprettholde en bærekraftig matproduksjon, samt 
sikre gode betingelser for å bo og leve i 
Trøndelag. 
 
Senterpartiet vil føre en politikk for at Norge skal 
nå våre nasjonale forpliktelser i Parisavtalen. Vi 
skal kutte klimagassutslipp sammenlignet med 
1990-nivå på en slik måte at det ikke truer 
matproduksjonen nasjonalt eller globalt. 
Senterpartiet vil arbeide for at Trøndelag skal 
kutte 50% av utslippene i vår region, i henhold til 
stortingets mål. Det vil kreve tiltak, men også gi 
muligheter i fylket vårt. 
 
En vellykket klimapolitikk skal ha som mål å ikke 
øke sosiale og geografiske forskjeller i 
befolkningen. Samtidig anerkjenner vi at fossile 
kjøretøy representerer en høy andel av utslippene 
- både knyttet til privatbilisme og varetransport. 
Elbilandelen er økende, men Senterpartiet mener 
at det må settes i verk kraftigere tiltak for å øke 
andelen av varebiler med nullutslipp. 
Senterpartiet støtter også målsettingen om at 
fylkeskommunen skal ha et klimanøytralt 
transporttilbud i 2030. 
 
Trøndelag Senterparti mener det er et stort 
potensial for klimapolitikk og distriktspolitikk som 
går hånd i hånd. Vi vil at myndighetene bruker 
klimapolitikken som et virkemiddel for økt 
verdiskapning i distriktene samtidig som man 
reduserer klimagassutslippene. Regjeringens 
klimaplan inneholder få løsninger for hvordan stat, 

fylker og kommuner skal arbeide sammen og 
sikre finansiering til teknologiutvikling og innkjøp 
for å nå nasjonale mål om klimagassreduksjon. 
Det er ikke uventet at klimapolitikk blir konfliktfylt 
hvis den reduseres til å handle om avgifter og 
pålegg, uten å sikre kommuner og fylker 
økonomiske muskler til å satse på klimatiltak som 
fører til lokal verdiskapning og utvikling. 
 
Trøndelag Senterparti vil: 
• styrke økonomien for kommuner og fylker slik 

at det blir mulig å gjennomføre klimatiltak 
sammen med lokalt og regionalt næringsliv. 

• at offentlig sektor i Trøndelag skal bidra til å 
utvikle og ta i bruk nye miljø- og klimavennlige 
teknologier, produkter og løsninger. Dette 
gjelder også løsninger for gjenbruk. 

• at offentlig sektor skal utfordre lokalt 
næringsliv til å finne lønnsomme løsninger for 
gjenbruk av kontormøbler og -rekvisitter for 
det offentlige og private i Trøndelag. 

• at kutt innen landbruk skal skje gjennom 
landbrukets egen klimaplan og eventuelle nye 
tiltak skal skje i dialog med næringen. I tråd 
med Parisavtalen skal vi ikke kutte utslipp 
gjennom å true matproduksjon. 

• skape et trøndersk miljø for batteriteknologi. I 
så måte er ønsket om en trøndersk 
batterifabrikk vesentlig, men også gjenbruk av 
brukte batterier og mineraler. 

• bygge ut digital infrastruktur i hele Trøndelag 
og sikre digitale verktøy for lavinntektsfamilier. 
Digitalisering gir rom for store kutt i 
klimagassutslipp, men da skal hele 
befolkningen kunne ta del i den digitale 
hverdagen. 

• øke opptak og binding av karbon gjennom 
klok forvaltning av naturressursene i fylket. 
Blant annet gjennom å føre en aktiv 
skogpolitikk knyttet til planting og 
ungskogpleie, og benytte tre som råvare i 
offentlige bygg. 

• Utnytte og utvikle ressurser fra skog og hav til 
produksjon av biodrivstoff. 

• at fylkeskommunen skal ha et klimanøytralt 
transporttilbud i 2030. 

• sette i gang en storstilt satsning på 
ladestasjoner i distriktene og se hvordan disse 
kan gjøres mer lønnsomme 

• videreføre prosjekt for testing av elfly og 
droneteknologi mellom Røros og Östersund. 
Prosjektet gir også Trøndelag et godt 
utgangspunkt for å lede an i elektrifisering av 
kortbanenettet. 
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