1. Innledning
Arbeidsplanen skal være et redskap for fylkeslaga og lokallaga når det gjelder politisk
aktivitet og organisasjonsarbeid i året som kommer. Utover denne, vil rammeplan for
valgkampen 2019 være et viktig verktøy for gjennomføring av arbeidsåret.
I 2019 er det kommune- og fylkestingvalg, og det vil prege arbeidet dette året. Målet
for arbeidsåret er økt oppslutning ved valget, og økt innflytelse som blir et resultat av
dette.
Senterpartiet har som mål å vise hvilken retning vi vil at Vestfold og Telemark skal
utvikle seg – og hvor Vestfold og Telemark skal være i 2030. Da må Senterpartiet
alene eller i samarbeid med andre, gjennomføre vår politikk i og for Vestfold og
Telemark.

2. Organisasjonsarbeid
2.1

Målsettinger

Alle lokallag i Vestfold Senterparti skal ha medlem- og aktivitetsøkning i 2019. Som et
resultat av dette er det også et mål at man øker registrerte studietimer med tidligere
år.
2.2

Verving/rekruttering

Verving av nye medlemmer er en viktig oppgave kontinuerlig i et politisk parti. Særlig
i år med valg, der man er avhengig av mange engasjerte frivillige er dette en
prioritert oppgave. Jobben med å følge opp medlemmer som ikke har betalt sin
kontingent gjøres av lokallaga, i samarbeid med sekretariatet.
2.3

Lokallaga

Lokallaga er grunnmuren i Senterpartiet, og er helt sentrale i gjennomføring av
valgkamper. Det er derfor viktig å ha godt fungerende lokallag med flere
ressurspersoner i alle kommunene i Vestfold.
I 2019 legges det opp til en samling med topp tre i lokallaga; en i løpet av våren og en
i august.
2.4

Senterungdommen

Senterungdommen vil i løpet av året legge vekt på både organisatoriske og politiske
oppgaver. Senterungdommen har som mål å besøke alle våre videregående skoler,
og øke oppslutning i skolevalget høsten 2019 sammenlignet med tidligere skolevalg.

3. Politikk
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Vestfold 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 på å sette den politiske dagsorden med
aktive gruppeledere, kommunestyrerepresentanter og ei aktiv fylkestinsgruppe.
Vestfold Senterparti skal evne å løfte lokale problemstillinger som også har relevans
for Senterpartiet sentralt.
Fylkesstyret, fylkestingsgruppa, lokallaga og kommunestyregruppene har et felles
ansvar for å følge dette opp.
Fylkesvalgprogrammet for Vestfold og Telemark Senterparti vedtas på fylkesårsmøtet
1. og 2. mars 2019.

4. Politisk aktivitet, skoleringer og studiearbeid
Fylkeslaget vil arrangere to samlinger i løpet av året som har fokus på valgkamp og
gjennomføring av denne. Deltakere skal være 1. og 2. kandidater, valgkampledere og
eventuelt andre som skal delta aktivt i valgkampen. Etter at valget er gjennomført, vil
fylkeslaget og fylkessekretær stille på lagas sine årsmøter og bidra der med tema om
lokallaga har behov for dette.
Det vil bli tilbudt følgende kurs / aktivitet fra fylkeslaget i arbeidsåret:
➢ Valgkampskolering (21. mai) for 1. og 2. kandidater, fylkestingskandidatene,
valgkampledere og Senterungdommen for å være godt forberedt på
valgkampen.
➢ Valgkampkickoff for å markere start på valgkampen. Alle Sp-medlemmer i
Vestfold og Telemark vil bli invitert til dette arrangementet.
➢ Tilrettelegging for lokallaga på vår/høst i samarbeid med laga.

5. Kommune og fylkestingsvalget 2019
Kommune og fylkestingsvalget 2019 skal bidra til økt oppslutning og innflytelse for
Vestfold Senterparti.
Mål for kommunevalget 2019:
➢ Vestfold Senterparti skal ha ambisjon om to av seks ordførere
➢ Vi skal øke våre kommunestyrerepresentanter med minimum en i hver
kommune
Mål for fylkestingvalget 2019:
➢ Senterpartiet skal ha fylkesordføreren
➢ Minst 6 fylkestingsrepresentanter
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Strategi:
Partiet skal være godt synlig gjennom hele valgkampen. Vi skal stille med kandidater
på alle arrangementer der det er naturlig å være til stede, og med besøk av
fylkeskandidater i alle kommuner.
Vi skal synliggjøre vår politikk slik at velgerne ser oss som et klart alternativ på alle
saksområder i valgkampen. Valgkamputvalget for Vestfold og Telemark Sp vil støtte
fylkestingslistas toppkandidater, samt det lokale partiapparatet. Utvalget vil
koordinere valgkampen med opplæring, planlegging og gjennomføring i begge de to
fylkene; Vestfold og Telemark.
Vestfold Senterparti skal ha et tett og nært samarbeid med Telemark Senterparti før,
under og etter valgkampen. Vi vil i samarbeid med Telemark Senterparti sette opp en
konkret arbeidsplan for hvordan våre to fylkeslag skal samarbeide etter valget.

Tiltak:
➢ Utarbeide detaljert valgkampbudsjett etter økonomiske rammer vedtatt av
årsmøtet
➢ Legge til rette for kandidatskolering
➢ Koordinere aktiviteter mot media
➢ Koordinere deltakelse fra kandidatene på fylkestingslista i stands og møter
➢ Utarbeide og distribuere nødvendig valgmateriell på fylkesnivå
➢ Hjelpe tillitsvalgte i bruk av sosiale medier og øvrige områder etter behov

6. Kalenderoversikt 2019
DATO

ARRANGEMENT

STED

JANUAR
15.
29.

Skolering i regi av Telemark Senterkvinner
Skolering i regi av Telemark Senterkvinner

Bø i Telemark
Skien i Telemark

Skolering fra Sp sentralt/VSp
Fylkesstyremøte
Fylkesting og fylkesstyremøte for eventuelle
innkomne saker til årsmøtet

Tønsberg
Tønsberg
Tønsberg

Fylkesårsmøte
Skolering i regi av Telemark Senterkvinner
Delegasjonsmøte før landsmøte
Skolering i regi av Telemark Senterkvinner
Fylkesstyremøte
Landsstyremøte

Vrådal i Telemark
Skien i Telemark
Fylkeshuset
Bø i Telemark
Fylkeshuset
Hamar

FEBRUAR
4.
5.
21.

MARS
1.-2.
5.
11.
12.
14.
21.
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22.-24.

Landsmøte

Hamar

APRIL
3.
4.-5.
9.
9.
26.-27.

Vindmølleseminar Vestfold og Telemark Sp
Medarbeiderkonferanse
Fylkesråd
Ordførerforum
Fylkesstudieledersamling

Ikke bestemt

MAI
21.

Valgkampskolering

Fylkeshuset, Tønsberg

JUNI
5.

Miljødagen

21.

Valgkampkickoff /sommersamling for VSp og TSp

Fylkeshuset, Tønsberg

JULI
AUGUST
SEPTEMBER
9.
10.

Kommune og fylkestingsvalg
Fylkesstyremøte

OKTOBER
NOVEMBER
Årsmøter i lokallaga
DESEMBER
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