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 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 2021 være et viktig verktøy for gjennomføring av arbeidsåret.  I 2021 er det 

stortingsvalg, og det vil prege arbeidet dette året. Målet for arbeidsåret er å bli representert 

på Stortinget, og få økt innflytelse som et resultat av dette.     

  

2. Organisasjonsarbeid 

2.1 Målsettinger   

Alle lokallag i Vestfold Senterparti skal ha medlemsøkning i 2021. Alle nye styrer i lokallag 

skal få tilbud om kursing i politisk og organisatorisk arbeid. Som et resultat av dette er det 

også et mål at man øker registrerte studietimer med tidligere år. Gruppemøter oppfordres til 

å føres som studietimer. 

2.2 Økonomi 

Fylkesstyret skal får framlagt budsjett på styremøte i juni, i oktober og når årsregnskap er 

ferdigført.  

2.3 Intern diskusjonsforum 

Fylkeslaget skal utvikle et internt diskusjonsforum for folkevalgte i Vestfold Senterparti 

2.3 Verving/rekruttering   

Verving av nye medlemmer er en viktig kontinuerlig oppgave 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.  

2.4 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 2021 legges det opp til at topp tre på Stortingslista reiser rundt i 

lokallaga; primært eksterne og sekundært interne besøk. 

2.5 Senterungdommen   

Det skal settes av tid fra fylkeslaget til politisk og organisatorisk hjelp for Senterungdommen 

i Vestfold.  Senterungdommen har som mål å besøke alle våre videregående skoler, og øke 

oppslutning i skolevalget høsten 2021 sammenlignet med tidligere skolevalg.  

       

3. Politikk   

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,  
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kommunestyrerepresentanter og ei aktiv fylkestingsgruppe. 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.   

   

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:   

➢ Webinarer lagt opp etter verv og oppgaver for lokallagsstyrer vinter/vår, med åpent for     

alle medlemmer.  NB. Eget for valgkomite etter årsmøte + et for dem til høsten. 

➢ Valgkampsamling for alle aktuelle i Vestfold Sp innen januar. 

➢ Valgkampavspark i juni eller august for alle medlemmer og andre interesserte.     

 

 5. Stortingsvalg 2021   

Stortingsvalget 2021 skal bidra til økt oppslutning og innflytelse for Vestfold Senterparti.   

Mål for stortingsvalg 2021  

Vestfold Senterparti skal ha ambisjon om to på Tinget.     

Strategi: Partiet skal være godt synlig gjennom hele 2021. Vi skal synliggjøre vår politikk slik 

at velgerne ser oss som et klart alternativ på alle saksområder i valgkampen. Topp fem 

forventes å være aktive via digitale medier, leserinnlegg i aviser og i sine lokale miljø.  Vi skal 

stille med kandidater på alle arrangementer der det er naturlig å være til stede, og med 

besøk av topp tre i alle kommuner, primært eksterne, sekundært interne besøk. 

  

Valgkamputvalget for Vestfold Senterparti vil støtte fylkestingslistas toppkandidater.   

Tiltak:   

➢ Utarbeide detaljert valgkampbudsjett etter økonomiske rammer vedtatt av årsmøtet   

➢ Legge til rette for godt samarbeid med Senterungdommen  

➢ Legge til rette for kandidatskolering   

➢ Koordinere aktiviteter mot media   

➢ Koordinere deltakelse fra kandidatene på stortingslista i stands og møter   

➢ Koordinere deltakelse fra lokallaga og listekandidater til skolevalg   
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➢ Utarbeide og distribuere nødvendig valgmateriell for fylkes- og lokallag   

➢ Hjelpe tillitsvalgte i bruk av sosiale medier og øvrige områder etter behov 

➢ Ansette en valgkampmedarbeider, gjerne ungdom, med tanke på skolevalg, sosiale 

medier, lagbygging m.m. 

➢ Bruke mer webinar/videoer/podcast til inspirasjon i valgkampen 

  

6. Kalenderoversikt 2021  Settes opp i eget dokument. 


