
 
 

  
 

 

 
 
 
 
 
  

ARBEIDSPLAN 2022 
Trøndelag Senterparti 
 
 
 
 
 
 
  



  
 

Arbeidsplan 2022  2 

 
 
 

 

Innhold 
 
 

 

Innhold ...................................................................................................................................................................................................................... 2 
1 Innledning .................................................................................................................................................................................................... 3 
2 Organisasjonsarbeid ............................................................................................................................................................................ 3 

2.1 Målsettinger ................................................................................................................................................................................... 3 
2.2 Verving/rekruttering ................................................................................................................................................................ 3 
2.3 Distriktsvise arbeidslag .......................................................................................................................................................... 3 
2.4 Sp 2023...............................................................................................................................................................................................4 
2.5 Senterungdommen ..................................................................................................................................................................4 

3 Politikk ............................................................................................................................................................................................................4 
3.1 Politiske arbeidsgrupper .......................................................................................................................................................4 
3.2 Ordførerforum ...............................................................................................................................................................................4 
3.3 Sentrale politikere ...................................................................................................................................................................... 5 
3.4 Storbynettverk .............................................................................................................................................................................. 5 
3.5 Den grønne tråden .................................................................................................................................................................... 5 

4 Skoleringer og studiearbeid .......................................................................................................................................................... 5 
4.1 Skolering og samlinger ......................................................................................................................................................... 6 

5 Kommune- og fylkestingsvalget 2023 .................................................................................................................................. 6 
5.1 Nominasjon til fylkestingslista ......................................................................................................................................... 6 
5.2 Arbeid med program for neste fylkestingsperiode ......................................................................................... 6 
5.3 Sterke lokallag ............................................................................................................................................................................. 6 

6 Kalenderoversikt 2022/23 ............................................................................................................................................................... 7 

 
  

 



 
 

  
Arbeidsplan 2022  3 

1 Innledning 
Dette er arbeidsplan for 2022, men den peker også inn mot valgåret 2023. I 2023 er det kommune- 
og fylkestingsvalg og mellomvalgåret 2022 må brukes til å sette organisasjonen i god stand til 
valgåret 2023. En rekke prosesser bør og må være ferdige i løpet av 2022. 
 
Senterpartiet sitter i posisjon i mange kommuner og i fylkeskommunen, og etter valget sitter også 
Senterpartiet i regjering. Trøndelag Sp har doblet antall stortingsrepresentanter fra to til fire og har 
to statsråder i SP-Ap regjeringa. Senterpartiet skal derfor også i 2022 være med å styre mange 
kommuner og fylkeskommunen, med mål om å få gjennom mest mulig Sp politikk. I tillegg skal 
Trøndelag Sp bidra til å få gjennom masse god Sp politikk i storting og regjering gjennom våre 
stortingsrepresentanter og ikke minst statsråder.    
 
«Den grønne tråden» som henspiller til viktigheten av sammenhengen fra lokalledet via 
fylkesleddet og til nasjonalt nivå blir derfor enda viktigere å få til gjennom 2022 og videre 
framover.    
 
 

2 Organisasjonsarbeid 
Det viktigste arbeidet fra fylkeslagets side i 2022 blir å legge til rette for at lokallaga får 
gjennomført sine forberedelser og prosesser fram mot kommunevalget 2023. Fylkeslaget legger 
opp til å bruke store ressurser på oppfølging, skolering, veiledning og tilrettelegging for lokallaga 
fram mot kommunevalget 2023. 

2.1 Målsettinger 
Alle lokallag i Trøndelag Senterparti skal ha medlemsvekst og aktivitetsøkning i 2022.  
Alle lokallaga skal komme godt i gang med nominasjonsprosessen for kommunevalglista 2023 og 
helst gjennomføre nominasjonsmøte innen utgangen av 2022. 
Den viktigste aktiviteten i lokallagene i 2022 vil være å forberede seg til kommunevalget i 2023.  

2.2 Verving/rekruttering 
Verving av nye medlemmer er en viktig oppgave kontinuerlig i et politisk parti. 2022 vil være et 
viktig år for rekruttering av nye medlemmer. Lokallaga skal arbeide med valglister til 
kommunevalget og i det arbeidet er det lurt å tenke rekruttering i å få med gode folk som kanskje 
ikke er medlemmer enda. Parallelt med dette må det jobbes for å sørge for at eksisterende 
medlemmer betaler kontingenten, og oppfølging av disse som ikke betaler må gjøres av de ulike 
lokallagene i lag med sekretariatet.  

2.3 Distriktsvise arbeidslag 
Lokallagene er grunnmuren i Senterpartiet, og helt sentrale i gjennomføring av valgkamper. Det er 
derfor viktig å ha godt fungerende lokallag med flere ressurspersoner i alle kommunene i 
Trøndelag. Fylkesstyret vil gjennomføre minimum to av sine styremøter i året, ute i lokallagene.  
 
Gjennom de distriktsvise arbeidslagene har vi mulighet til å samle lokallagene til regionale 
samlinger for erfaringsutveksling, lagbygging og inspirasjon til videre arbeid.  
   
Inndelingen er som følger: 
 
Innherred:  Snåsa, Steinkjer, Inderøy, Verdal, Levanger 
Fosen:   Osen, Åfjord, Ørland, Indre Fosen 
Trøndelag Sør:  Midtre Gauldal, Rennebu, Oppdal, Holtålen, Røros.  
Ytre & Midtre Namdal: Leka, Nærøysund, Overhalla, Namsos, Flatanger 
Trondheimsregionen: Trondheim, Skaun, Melhus, Malvik 
Indre Namdal:  Høylandet, Grong, Røyrvik, Namsskogan, Lierne. 
Værnesregionen: Stjørdal, Meråker, Frosta, Selbu, Tydal,  
Orkdalsregionen: Orkland, Heim, Hitra, Frøya, Rindal 
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I 2021 legges det opp til en runde med møter i de distriktsvise arbeidslagene i april/mai. Malen fra 
høsten 2021 legges til grunn, med en bolk der lokallaga får bringe sine saker til torgs før 
representanter fra ft. gruppa og stortingsgruppa orienterer om viktige regionale og nasjonale 
saker. Erfaringene fra møterunden høsten 2021 viser at det blir gode dialoger på slike møter.  

2.4 Sp 2023 
Sp 2023 er fylkeslagets satsing fram mot kommune- og fylkestingsvalget 2023. 
Hovedtankegangen med Sp 2023 er å sette av godt med ressurser til å bistå lokallaga i 
oppkjøringa til kommunevalget samt å sørge for at fylkeslaget også er godt rustet fram mot 
valget 2023. 
I 2022 vil det bli stort fokus på prosessene rundt valgforberedelser, nominasjon og programarbeid, 
men også fokus på sittende kommunestyregruppe, som legger grunnlaget for muligheten til 
gode lokale valgresultater i 2023. Det er en egen prosjektplan for «Sp 2023».  

2.5 Senterungdommen 
Senterungdommen har en sterk og vital organisasjon i Trøndelag og det er svært viktig å få et 
godt samarbeid med Senterungdommen. Fylkesleder i Senterungdommen møter fast i 
fylkesstyret. I tillegg skal Senterungdommen inkluderes i all aktivitet fylkeslaget holder på med. 
Det er også viktig at lokallaga i Senterpartiet involverer lokallaga i Senterungdommen i sitt arbeid, 
og det skal tilstrebes enda mer at lokallaga i Senterungdommen får på plass en fast representant i 
styret til lokallaga til Senterpartiet. Lokallaga til Senterpartiet skal bistå i oppretting av nye lokallag 
i Senterungdommen, samt i verving av nye medlemmer. Senterungdommen og Senterpartiet er 
et sterkt lag sammen, og skal fortsette å bygge oppunder dette.  

3 Politikk 
Trøndelag Senterparti skal være en tydelig politisk aktør som engasjerer mennesker og påvirker 
samfunnsutviklingen både lokalt, på fylke og nasjonalt. I fylkes- og lokalpolitikken skal 
Senterpartiet være med å sette den politiske dagsorden med aktive ordførere, 
kommunestyrerepresentanter og ei aktiv fylkestingsgruppe. Med fire stortingsrepresentanter og 
to statsråder er det også naturlig at Trøndelag Senterparti skal bidra til å utvikle nasjonal politikk til 
beste for hele Norge, med ekstra fokus på det beste for Trøndelag.  
 
Dette arbeidet har både fylkesstyret, fylkestingsgruppa, lokallagene og kommunestyregruppene 
et ansvar sammen om å følge opp.  
 
Fylkestingsprogrammet, Frosta-erklæringen, stortingsvalgprogrammet og Hurdalsplattformen er 
sentralt og førende for det politiske arbeidet som skal gjennomføres i 2022 og2023. 

3.1 Politiske arbeidsgrupper 
Fylkesstyret oppnevner politiske arbeidsgrupper på noen politiske temaer som fylkesstyret finner 
hensiktsmessig. Disse arbeidsgruppene kan gjerne være en kombinasjon av Sp-medlemmer og 
fagpersoner som ikke nødvendigvis trenger å være medlemmer. Fylkesstyret utarbeider mandat 
for hver enket arbeidsgruppe.  

3.2 Ordførerforum 
Ordførerforum for Trøndelag Senterparti er en viktig arena for våre ordførere, varaordførere og 
gruppeledere i de kommunene vi ikke har disse posisjonene. Stortingsrepresentantene, 1. 
nestleder i Senterpartiet og leder av KS inviteres også med inn i forumet. Det legges opp til minst 
to samlinger i ordførerforum i løpet av arbeidsåret, og utover dette har ordførerforum ha 
kontinuerlig dialog på konkretes politiske saker på tvers av kommuner, og i dialog med 
fylkeslaget. 
 
Leder av ordførerforum deltar som observatør i fylkeslagets fylkesstyre, og som medlem av 
Senterpartiets nasjonale ordførerforum.  
 
Senterpartiets hovedorganisasjon inviterer også til to nasjonale ordførerkonferanser i 2022. Disse 
legges i tilknytning til nasjonale KS samlinger. 
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Aktivitet i ordførerforum, skal gjennom året også resultere i oppslag i media. Ordførerforumet har 
en intern kommunikasjon i en facebook gruppe som videreføres, og tett og jevnlig dialog opp mot 
våre stortingsrepresentanter prioriteres.  

3.3 Sentrale politikere 
Stortingsrepresentantene våre inviteres til å delta på fylkesstyremøtene i arbeidsåret. Det samme 
gjelder Senterpartiets 1. nestleder Ola Borten Moe. Det er ønskelig at våre sentrale politikere 
besøker våre lokallag jevnlig, og har en tett dialog med disse. Besøkene koordineres med 
fylkeslaget, og brukes til inspirasjon, medlemspleie og valgkamp. Trøndelag Senterparti må også 
aktivt trekke på Senterpartiets ledelse, stortingsgruppe og regjeringsmedlemmer utover våre 
egne representanter. Fylkeslaget har som mål at man i samarbeid med aktuelle kommuner får 
besøk av flere av våre medlemmer av stortingsgruppa, regjeringsmedlemmer, statssekretærer og 
rådgivere i arbeidsåret.  

3.4 Storbynettverk 
Trondheim Senterparti er aktive deltakere i partiets storbynettverk, dette nettverket er et 
møtepunkt for de største byene i landet der erfaringsutveksling og kompetanseheving er sentralt. 
Temaene som tas opp er både spesifikke for de store byene, men også universelle for regionen 
byene ligger i. Det er derfor viktig for Trondheim Sp å ha en tett og god dialog med 
nabokommunene og fylkets representanter i saker som angår byen, nabokommunene og fylket 
som helhet. 

3.5 Den grønne tråden 
Trøndelag Sp skal ha en god og systematisk samhandling, koordinering, informasjonsflyt og 
meningsutveksling for aktiviteten på alle nivåer; lokalt, regionalt og nasjonalt. 
 
En svært sentral premiss her er kontinuerlig kommunikasjon mellom 
fylkeslaget/fylkestingsgruppa og våre folk i storting og regjering om saker som er viktige for 
Trøndelag generelt og Senterpartiet spesielt. Det er også viktig å knytte ordførerforum, 
kommunestyregruppene og lokallaga til dette nettverket. 
 
Det skal opprettes og driftes et fast møtepunkt mellom våre mest sentrale politikere i Trøndelag 
og Trøndelag Sp sine representanter i storting- og regjeringsapparat. 
 
Det er en fordel om henvendelser som kommer om aktuelle saker og/eller ønsker om 
møter/besøk i så stor grad som mulig kanaliseres gjennom fylkeskontoret og den daglige 
ansvarlige for «Grønn tråd». Ofte kan flere være ute i samme ærend og ha lignende eller 
sammenfallende ønsker – da er det lurt å koordinere dette.  
 
Vi må ha en gjensidig tillit til hverandre – på alle nivåer – at vi gjør vårt beste selv om man ikke 
alltid får til alt slik man har tenkt, eller klarer å oppfylle «programmet». 
 
Intern kommunikasjon og informasjon er alltid viktig, og særlig viktig når man har utfordrende 
situasjoner eller saker som foregår. En «grønn tråd» med etablert struktur og avklarte 
kommunikasjonsløsninger vil være en fordel for å kunne nå raskt ut til alle ledd og nivåer i 
organisasjonen. 
 

4 Skoleringer og studiearbeid 
Det er også et mål for arbeidsåret at studieaktiviteten økes betraktelig, og at antall timer 
registrerte timer for dette økes. Utover dette vil fylkeslaget og sekretariatet stille på møter, bidra 
med ytterligere skolering på ulike tema om lokallagene har behov for dette.  
 
Det tilbys kurs / aktivitet tilpasset lokallaga og fylkeslaget sine behov i arbeidsåret.  
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4.1 Skolering og samlinger 
Senterpartiets hovedorganisasjon inviterer til to samlinger i 2022. I mai inviteres lokallagslederne 
til landskonferanse for lokallagsledere. I september inviteres det til fylkespolitisk konferanse. Der 
er målgruppen gruppeledere, fylkesordførere, fylkesvaraordførere og fylkesråder. 
 
Fylkeslaget legger også opp til to fylkessamlinger. I juni inviteres det til folkevalgtkonferanse der 
alle kommunestyrerepresentantene inviteres. Denne konferansen bil i tilknytning til sommerfest 
som vi inviterer alle medlemmene til 25. juni. 
I oktober arrangeres lokallagsledersamling. Her kan det også vurderes om valglederne bør 
inviteres med. 
 

5 Kommune- og fylkestingsvalget 2023 
Forberedelsene til kommune og fylkestingsvalget starter tidlig i arbeidsåret. Fylkesstyret skal 
vedta valgkampplanen for 2023 senest i desember 2022. Valgkampplanen skal legge de 
overordnede føringene for valgkampen 2023.   

5.1 Nominasjon til fylkestingslista  
Nominasjonskomité til fylkestingslista oppnevnes av fylkesårsmøtet i mars 2022. Komiteen vil da 
starte sitt arbeid med forslag til ny fylkestingsliste. Komiteen vil be om innspill til kandidater i to 
runder fra lokallaga. I første runde vil de ha innspill på aktuelle navn til fylkestingslista, i andre 
runde vil lokallaga bli bedt om å sette opp forslag til fylkestingsliste. Det legges opp til at alle 
lokallaga har medlemsmøte med oppsett av forslag til fylkestingsliste på samme kveld, tirsdag 13. 
september. Fylkeslaget vil da sørge for felles annonsering av disse møtene.  
Nominasjonskomiteen vil presentere sitt forslag til fylkestingsliste i god tid før nominasjonsmøtet 
som avholdes 26. november.  

5.2 Arbeid med program for neste fylkestingsperiode 
Fylkesstyret setter ned en programkomite i april 2022. Komiteen starter umiddelbart opp arbeidet 
med å lage forslag til fylkestingsprogram for neste fylkestingsperiode. Komiteen får også et 
særskilt ansvar for å gå igjennom eksisterende program, og synliggjøre hva Senterpartiet har fått 
gjennomslag for i nåværende periode. Et førsteutkast av fylkestingsprogrammet skal sendes på 
høring til lokallaga senest 15. desember 2022. Lokallaga får frist til 22. januar 23 på å komme med 
innspill og endringsforslag til programmet. Programkomiteen får frist til 10. februar på å sende ut 
endelig program til lokallaga og fylkesårsmøtets delegater. Frist for innsending av endringsforslag 
til fylkestingsprogrammet er 27. februar. Programmet blir behandlet og vedtatt på fylkesårsmøtet 
4. mars 2023.  

5.3 Sterke lokallag 
En viktig oppgave for fylkeslaget støtte lokallagene slik at de står godt rustet til lokalvalgkampen i 
2023. Det er en målsetning at Senterpartiet skal stille lister i alle kommuner i Trøndelag og 
gjennom prosjektet «Sp 2023» skal fylkeslaget bistå lokallaga med å gjennomføre gode prosesser 
både på nominasjon, programarbeid og ander forberedelser til kommunevalget 2023.  
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6 Kalenderoversikt 2022/23
 

DATO ARRANGEMENT STED 
JANUAR    
31. Ordførerkonferanse ifbm. KS møte 1. feb. Oslo 
 Årsmøter i lokallagene  
   
FEBRUAR   
1. Kommunalpolitisk toppmøte KS Oslo 

7. Fylkesstyremøte Stjørdal 
   
MARS    
4. – 5. Fylkesårsmøte Trondheim 
9.-10 Fylkesting Steinkjer 
18. Fylkesstyremøte  
28.-29. Landsstyremøte Oslo 
   
APRIL    
21.-22. Samling fylkesledere og fylkessekretærer Oslo? 
27.-28. Fylkesting Trondheim 
 Arbeidslagsmøter Rundt om  
MAI    
6. Fylkesstyremøte Digitalt 
 Arbeidslagsmøter Rundt om 
20.-22. Landskonferanse lokallagsledere Oslo? 
   
JUNI    
10. Fylkesstyremøte  
5. Verdens miljødag Alle kommuner 
14.-16 Fylkesting  
24.-25 Folkevalgtkonferanse og sommerfest I Trøndelag 
   
JULI    
   
AUGUST    
19. Fylkesstyremøte Digitalt 
22.-23. Ordførerkonferanse Oslo? 
   
SEPTEMBER    
13. 2. runde nominasjon til ft. lista fra lokallaga Alle kommuner 
19.-20. Fylkespolitisk konferanse Oslo? 
23. Fylkesstyremøte  
   
OKTOBER   
19.-20. Fylkesting Steinkjer 
21.-22. Lokallagsledersamling I Trøndelag 
24.-25. Landsstyremøte Oslo? 
   
NOVEMBER    
4. Fylkesstyremøte  
26. Nominasjonsmøte  
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DESEMBER    
14.-15. Fylkesting Trondheim 
16. Fylkesstyremøte  
   
Januar 23   
   
Februar 23   
3.. Fylkesstyremøte  
   
Mars 23   
3.-4. Fylkesårsmøte  
17.-19. Landsmøte Trondheim 
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