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Arbeidsplan Senterungdommen 2020-2021 1 

 2 

1 - Utvalg 3 

Senterungdommen har i perioden fem utvalg i tillegg til arbeidsutvalget (AU) og 4 
kontrollutvalget. I tillegg kommer komiteer som nedsettes gjennom arbeidsåret. 5 
Utvalgene bør som hovedregel bestå av leder og fem utvalgsmedlemmer. 6 

 7 

• Politisk utvalg (PU) med politisk nestleder som utvalgsleder. 8 
• Organisatorisk utvalg (OU) med organisatorisk nestleder som utvalgsleder. 9 
• Internasjonalt utvalg (IU) med internasjonal leder som utvalgsleder. 10 
• Unge folkevalgt utvalg med et sentralstyremedlem. 11 
• Kontaktfylkeutvalg (KFU) internt i sentralstyret, med egen konstituert 12 

leder. 13 
 14 

Tiltak: 15 

• Det arrangeres felles utvalgshelg i begynnelsen av 2020 16 
• Utvalgene enes om en felles fremdriftsplan for arbeidsåret med 17 

utgangspunkt i arbeidsplanen 18 
 19 

 20 

2 - Politisk arbeid   21 
Senterungdommens verdigrunnlag og vedtatte politikk skal ligge til grunn for 22 

det politiske arbeidet. Det skal samtidig arbeides kontinuerlig med å utforme 23 

ny politikk på flere områder. Senterungdommen skal arbeide aktivt for å 24 

oppnå gjennomslag og oppmerksomhet rundt våre politiske løsninger.  25 

 26 

Mål 27 

• Politisk diskusjon, politikkutforming og kunnskapsheving om politiske tema 28 
skal være gjennomgående hele året. 29 

• Sette politisk dagsorden i et ungdomsperspektiv og være en vaktbikkje 30 
overfor Senterpartiet. 31 

• Påvirke politisk i kommunestyrer, fylkesting og på Stortinget 32 
• Senterungdommen skal være med å påvirke Senterpartiets 33 

programprosess, og sette vårt preg på programmet. 34 
 35 

Tiltak 36 

• PU har ansvar for at det blir lagt fram resolusjoner til hvert landsstyre- og 37 
sentralstyremøte.  38 

• Sentralstyret skal ha tett dialog med stortingsgruppa, særlig 39 
senterungdommer, og er ansvarlig for å følge opp dette gjennom arbeidsåret. 40 
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• Sentralstyret, PU og IU skal sørge for at det er politisk skolering på hvert 41 
landsstyremøte.  42 

• Sentralstyret har ansvar for at det blir gjennomført minst en politisk kampanje 43 
i forkant av valget, denne lanseres på vårslepp. 44 

• Sentralstyret skal fremme minst én resolusjon til behandling på hvert av 45 
Senterpartiets landsstyremøter. 46 

• Sentralstyret skal rullere på å produsere mediesaker av alle vedtatte 47 
resolusjoner gjennom året. 48 

• Sentralstyret skal jobbe for å få inn en tydeligere senterungdomsprofil i 49 
Senterpartiets stortingsvalgprogram 2021-2025. 50 

 51 

 52 

3 – Organisatorisk arbeid 53 
For at Senterungdommen skal være en organisasjon som hele tiden er 54 

fremtidsrettet og i utvikling må det ligge en sterk organisasjonskultur til grunn 55 

for det politiske arbeidet. 56 

 57 

Mål 58 

• Være det ungdomspartiet i sentrum med flest aktive og betalende 59 
medlemmer. 60 

• Mål om 15 % vekst i medlemstall i året  61 
• Øke aktiviteten ute i lokallaga og få flere selvgående lokallag. 62 
• Ha aktive studentlag. 63 

 64 

Tiltak 65 

• Sentralstyret i samarbeid med OU, skal bidra til at det blir holdt skoleringer på 66 
regional-, fylkes- og lokalnivå. 67 

• Årshjulet for fylkes- og lokallag videreføres og utvikles:  68 
o Grønnskolering: Arrangeres på fylkesnivå. Programmet skal 69 

innebefatte nivå 2 i skoleringsprogrammet. Fylkene oppfordres til å ha 70 
egne arrangement, men fylker kan også samarbeide om 71 
arrangementet. 72 

o Politisk aksjon: På våren arrangeres en felles aksjon knyttet til et 73 
politisk tema, der alle lokallag deltar. Sentralleddet bistår med relevant 74 
materiell og oppskrifter på aktivitet. 75 

• Det skal arrangeres en vervekampanje våren 2021 og verving er en prioritert 76 

oppgave i valgkampen. 77 
• Kontaktfylkeutvalget skal ha det overordnede ansvaret for kontakt med 78 

fylkeslagene. 79 
• Hvert sentralstyremedlem skal i løpet av arbeidsåret reise på minst fem fylkes 80 

/lokallagsbesøk som ledd i skolering, oppstart, årsmøte eller andre aktiviteter. 81 
• Sentralstyret skal gjennomføre minst ett av sine sentralstyremøter i samarbeid 82 

med et fylkes-, lokal- eller studentlag. 83 
• Organisasjonshåndboka, maler andre ressurser videreutvikles og brukes aktivt 84 

som verktøy i skolering på alle nivå i organisasjonen. 85 
• Sentralstyret skal sørge for at det søkes om prosjektmidler fra relevante 86 
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støtteordninger, som for eksempel LNUs Herreløs arv og LNU Kultur. 87 
• Det skal arrangeres en utvalgshelg tidlig i arbeidsåret der OU har 88 

hovedansvar for planlegging og gjennomføring.  89 
• OU, i samarbeid med sentralstyret, skal utvikle skoleringsopplegg i tråd med 90 

valgkampstrategien og tilgjengeliggjøre dette for fylkes og lokallag. 91 
 92 

Unge Folkevalgte 93 

Ett sentralstyremedlem sitter med hovedansvaret og det settes ned ett utvalg på 94 

lik linje som de andre utvalgene. Kriteriet for å sitte i utvalget er at man er, eller 95 

har vært folkevalgt. Øvrige kriterier kan sees på. I utvalget bør det sitte 96 

medlemmer med erfaring fra både kommune- og fylkespolitikk.  97 

 98 

Mål: 99 

• Aktivisere og involvere unge folkevalgte i senterungdomsarbeidet  100 
• Bidra til et fora hvor unge folkevalgte kan dele erfaringer med hverandre  101 
• Bistå unge folkevalgte i aktuelle temaer 102 
• Være et kontaktpunkt inn i sentralstyret.  103 
• Ha fokus på unge folkevalgtes rolle i media og sosiale medier 104 

Tiltak: 105 

• Følge opp strategien for oppfølging og kontakt med unge folkevalgte i 106 
kommunestyrer og fylkesting, og tilrettelegge for nettverket Unge folkevalgte i 107 
Senterpartiet  108 

• Arbeide aktivt med politiske kampanjer i SUL og involvering av unge folkevalgte i 109 
disse.  110 

• Utarbeide relevante maler til unge folkevalgte.  111 
• Oppfølging av ungdomskandidater i forbindelse med nominasjon og valgprosess 112 
• Vurdere muligheten for å arrangere fysisk samling for Senterungdommens 113 

folkevalgte i mellomvalgsår. 114 
• Utarbeide forslag til interpellasjoner i forbindelse med politiske kampanjer, i 115 

samarbeid med PU 116 

 117 

4 - Skolering 118 
Senterungdommen skal være en organisasjon i utvikling, som er rustet for 119 

valgkamp og oppnår politiske gjennomslag. For å få til dette må 120 

Senterungdommen ha et helhetlig skoleringsopplegg av god kvalitet.  121 

 122 

Mål 123 

• Senterungdommen skal ha et helhetlig skoleringsprogram både politisk og 124 
organisatorisk. 125 

• Senterungdommen skal ha godt skolerte tillitsvalgte i alle ledd. 126 
• Senterungdommens tillitsvalgte skal ha god kompetanse innen ledelse, 127 
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organisasjonsutvikling og medlemspleie. 128 
• Senterungdommens folkevalgte skal være kunnskapsrike om hvordan de 129 

arbeider politisk og organisatorisk i kommunestyrer og fylkesting. 130 
• Senterungdommens skoleringsarbeid skal gjøre medlemmene trygge i 131 

politisk kommunikasjon. 132 
 133 

Tiltak 134 

• OU skal kvalitetssikre skoleringsprogrammet i begynnelsen av arbeidsåret. 135 
• Skoleringsprogrammet gjennomføres på Vårslepp, grønnskoleringer på våren og 136 

sommerleir. 137 
• Det gjennomføres et eget arrangement for nivå 4 på våren, som i 2021 blir en 138 

samling for ungdomskandidater.  139 
• Aktivt bruke eksterne for skolering innen kursledelse, utadrettet kommunikasjon, 140 

sosiale medier osv. 141 

• Landsstyremøtene skal være en arena der fylkeslederne får opplæring på sitt 142 

nivå innen politiske saker og organisatoriske tema. 143 
• Innlederoversikten skal være lett tilgjengelig for fylkes- og lokallag. 144 
• Det skal søkes eksterne midler for å få arrangert en debattskolering  145 

• Debattskolering bør alltid være en del av programmene på regionale samlinger 146 
og sentrale arrangement. 147 

• Kontaktfylkeutvalget og sentralstyret skal bidra til at det gjennomføres 148 
grønnskoleringer i hele landet. 149 

• Senterungdommen skal tilby skolering i organisatorisk arbeid og administrative 150 
oppgaver for alle fylkesstyrer og lokallagsstyrer snarlig etter fylkesårsmøtene. 151 

 152 

 153 

5 – Internasjonalt engasjement 154 
Senterungdommen skal være en organisasjon som er å løfte internasjonale saker 155 

i samfunnsdebatten og som tar eierskap til en bred, internasjonal politikk. 156 

 157 

Mål 158 

• Ha en tydelig internasjonal profil og delta i samfunnsdebatten om 159 
internasjonale 160 
spørsmål. 161 

• Videreutvikle Senterungdommens internasjonale politikk kontinuerlig 162 
gjennom arbeidsåret 163 

• Bidra til et økt internasjonalt engasjement blant Senterungdommens 164 
medlemmer. 165 

• Styrke samarbeidet med organisasjoner som Senterungdommen er medlem 166 
av og 167 
andre aktuelle organisasjoner som driver med internasjonale spørsmål. 168 

• Delta aktivt i NCF for å øke interessen for nordisk politikk og nordisk 169 
samarbeid. 170 

• Bruke NCF for å få vedtatt politikken vår i Ungdommens Nordiske Råd (UNR). 171 

 172 
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 173 

Tiltak 174 

• Senterungdommen skal benytte seg av alle sine delegatplasser på 175 
arrangement i NCF og UNR. 176 

• Internasjonalt utvalg skal ha ansvaret for det faglige opplegget på ett av 177 
landsstyremøtene i løpet av arbeidsåret. 178 

• Internasjonalt utvalg skal sende ut nyhetsbrev til resten av organisasjonen 179 
minst to ganger i året med relevante oppdateringer fra det internasjonale 180 
feltet. 181 

• Senterungdommen skal levere resolusjoner til NCFs toppmøte og 182 
representantskap. 183 

• Internasjonalt utvalg skal jobbe for å gjennomføre studieturer og prosjekter 184 
utenlands. 185 

• Senterungdommen skal samarbeide tettere med andre organisasjoner om 186 
internasjonal politikk. 187 

• Internasjonalt utvalg skal se på muligheten for å søke om støtte til et prosjekt 188 
som kommer Senterungdommens medlemmer til gode. 189 

• Videreføre Senterungdommens internasjonale podcast 190 
• Støtte aktivt opp om Senterbevegelsens internasjonale prosjekt i Nepal, og 191 

bidra til kunnskap om dette blant Senterungdommens medlemmer.  192 
• Samarbeide med Senterbevegelsen om andre internasjonale prosjekter. 193 
• IU skal fremme minst en resolusjon til hvert landsstyremøte 194 

 195 

6 – Valgkamp 196 
I et valgår må valgkamp være organisasjonens hovedfokus. Sentralstyret skal fra 197 

arbeidsåret begynner jobbe strategisk og langsiktig mot høy oppslutning og 198 

regjeringsmakt etter Stortingsvalget 2021.  199 

Senterungdommer i valgkampen skal kjennetegnes ved at de har selvtilitt på 200 

eget budskap er kunnskapsrike og engasjerte.  201 

 202 
Mål:  203 

• Sette dagsorden i den nasjonale samfunnsdebatten med våre kjernesaker og 204 
bygge sakseierskap igjennom hele året.  205 

• Få minimum 5 representanter fra Senterungdommen inn på Stortinget. 206 
• Få 10% nasjonalt ved skolevalget i 2021. 207 

Tiltak:  208 
• Senterungdommens valgkampstrategi er førende for valgkampen. Denne skal 209 

vedtas på årets første landsstyremøte. Sentralstyre og kontoret har ansvar for at 210 
den følges opp og gjennomføres.  211 

• Senterungdommens arbeidsutvalg har ansvaret for at det utarbeides og 212 
gjennomføres en plan for hvordan Senterungdommen skal sette dagsorden i 213 
valgkampen.  214 

• Sentralstyre skal igjennom året følge en ambisiøs rulleringsplan på medieoppslag 215 
med grunnlag i valgkampstrategien.    216 

• Det utarbeides en nasjonal debattperm som lanseres senest på sommerleir.  217 
• Tips og erfaringen til hvordan fylkes- og lokallag kan lykkes lokalt samles og 218 

distribueres  219 
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• Det etableres et storbynettverk som skal arbeide med hvordan 220 
Senterungdommen kan lykkes i store byer.  221 

• Det skal avholdes debattskolering på alle nasjonale arrangement.  222 
• Skoleringsarbeidet med leserinnlegg og medietrening intensiveres  223 
• Sentralstyret skal legge til rette for gode nettverksarenaer for 224 

ungdomskandidater og skoledebattanter   225 
• Senterungdommen skal publisere godt og gjennomtenkt innhold på sosiale 226 

medier igjennom hele valgkampen.  227 
• Skolevalgkampen skal være et sentralt fokus på det siste landsstyremøtet før 228 

sommeren. 229 
• Det skal nedsettes et evalueringsutvalg i januar, som før landsmøtet 2021 legger 230 

fram en evalueringsrapport om valgkampen 231 
• I forbindelse med valget skal kontoret sette av ressurser til å jobbe spesifikt med 232 

valgkamp. 233 

7. Medie og informasjonsarbeid 234 
Senterungdommens medie- og informasjonsarbeid skal sette fokuset på våre 235 

politiske løsninger, samtidig som den viser frem og informerer om 236 

organisasjonens aktivitet. Informasjonsrådgiver i samarbeid med sentralstyret har 237 

ansvar for å drive dette arbeidet.  238 

Mål:  239 

• Senterungdommen skal være den mest synlige og aktive stemmen av 240 
ungdomspartiene i både lokale, regionale og nasjonale medier frem mot valget i 241 
2021.  242 

• Senterungdommen skal kommunisere ut aktiviteten i organisasjonen i en større 243 
grad, samt ha annen nødvendig informasjon lett tilgjengelig i våre kanaler, både 244 
for medlemmer og andre interesserte. 245 

• Senterungdommen skal være offensiv i bruk av ulike plattformer og teknologi i 246 
informasjonsarbeidet.  247 

Tiltak: 248 

• Sentralstyret skal være frempå med leserinnlegg og redaksjonelle oppslag i ulike 249 
medier og være synlig i aktuelle debatter på de plattformene som er 250 
formålstjenlig. 251 

• Sentralstyret og aktuelle utvalg skal være en sparringspartner for, og oppfordre, 252 
andre ledd i organisasjonen til å være aktive i media.  253 

• Sentralstyret, i samarbeid med de ulike utvalgene, skal ta ansvar for å arrangere 254 
en politisk kampanje i løpet av våren 2020. Denne skal lanseres på Vårslepp. 255 

• Aktivitet i sosiale- og tradisjonelle medier skal være en del av 256 
Senterungdommens skoleringsprogram. 257 

• Senterungdommens sentralstyre er ansvarlig for å bistå informasjonsrådgiver i å 258 

moderere kommentarfelt i sosiale medier utenfor tradisjonell arbeidstid når det 259 

anses å være nødvendig.  260 

• Senterungdommen skal gjennom året produsere livestreamer med aktuelt 261 

innhold og aktuelle gjester 262 
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• Informasjonsrådgiver skal ha jevnlig dialog med AU og Sentralstyret om 263 

aktiviteten, temperaturen og behovene i tradisjonelle og sosiale medium. Dette 264 

tas opp som en sak på hvert SST-møte, hvor man jevnlig skal vurdere konkrete 265 

tiltak 266 

 267 

 268 

8 – Fylkesleddet i Senterungdommen 269 
Grunnmuren for vår organisasjon er fylkes- og lokallagi. Det er dei som står for 270 

det aller meste av aktiviteten og medlemspleie i Senterungdommen. Difor er det 271 

viktig at ein held på den gode kommunikasjonen mellom fylkes- og lokallagi og 272 

sentralleddet. 273 

Mål 274 

• Senterungdommen skal ha sjølvgåande fylkeslagi i alle fylker.  275 
• Senterungdommens politikk skal synast godt i den lokale og regionale 276 

valkampen. 277 
• Ha mest mogleg av medlemsaktiviteten på lokallagsnivå, gjennom å ha robuste 278 

lokal- og fylkeslag.  279 
• Fylkeslagi skal vera godt skulerte i organisasjonsarbeid. 280 
• Organisasjonshandboki med tilhøyrande verkty skal vera lett tilgjengeleg for alle 281 

tillitsvalde, slik at desse kan verta brukt i arbeidet til fylkeslagi. 282 
• Kvart fylkeslag skal etter rettleiing frå kontaktutvalet utarbeide sin eigne 283 

valkampstrategi 284 

Tiltak 285 

• Sentralstyret skal gjennom kontaktfylkesutvalet stå for oppfylgingi av fylkeslagi. 286 
Utvalet skal fylgja rutinane for oppfylging av fylkeslagi og utarbeida ein 287 
framdriftsplan med oversikt over utvalsmøte og ringerunder som skal vera 288 
tilgjengeleg for fylkeslagi.   289 

• Fylkeslagi skal bidraga aktivt i skulevalkampen gjennom å deltaka på debattar og 290 
stands på dei lokale og regionale skulane. 291 

• Sentralstyret gjennom kontaktfylkesutvalet skal syta for at 292 
organisasjonshandboka og andre malar/verkty er tilgjengelege og oppdaterte, 293 
slik at fylkeslagi lettare kan taka i bruk desse ressursane. I tillegg skal sentralt 294 
bidraga med hjelp til utforming av arbeidsplan og andre styringsdokument, der 295 
det er ynskt 296 

• Fylkeslagi skal fylgja opp årshjulet med arrangement på fylkes- og lokallagsplan, 297 
og bidraga til godt eit oppmøte på sentrale arrangement.   298 

 299 

9 – Landsstyret 300 
Landsstyret er Senterungdommens øverste organ mellom landsmøtene. 301 

Dette er en viktig møtearena for både politikkutforming og 302 

organisasjonsutvikling. Dette skal også være en viktig skoleringsarena for 303 

fylkeslederne.  304 

Mål 305 
• Landsstyret skal være et givende, lærerikt og sosialt forum. 306 
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• Landsstyret skal ha god innsikt i hva som skjer nasjonalt og bringe det ut i 307 
organisasjonen. 308 

 309 

Tiltak  310 

• Landsstyret skal bidra aktivt med å produsere resolusjoner og medieutspill. 311 
• Landsstyret skal på årets første møte vedta valgkampstrategi for 2021.  312 
• Landsstyre skal bidra til å treffe strategiske beslutninger som utvikler 313 

organisasjonen. 314 
• Sentralstyre har ansvar for at det på alle landsstyremøter gis valgkamprelatert 315 

skolering. 316 
 317 

10 – Sentralstyret 318 
Mål 319 

• Sentralstyret skal være godt skolerte, og spre kunnskap videre ut i 320 
organisasjonen. 321 

• Sentralstyret skal være synlige og tilgjengelige for medlemmer og media. 322 
• Sentralstyret skal være tilgjengelig og bistå fylkes- og lokallagene i 323 

Senterungdommen. 324 
• Senterungdommen skal være en god arbeidsgiver og en god arbeidsplass.  325 

 326 

Tiltak 327 

• På et av de første styremøtene skal AU gi en grundig skolering i 328 
arbeidsoppgaver og ansvar for kommende år. 329 

• Følge opp politiske vedtak opp mot Stortinget, med mål om å få gjennomslag 330 
for senterungdommen.  331 

• Påvirke strategisk gjennom representasjon Senterpartiets sentral- og 332 
landsstyre, stortingsgruppas gruppemøter, samt andre organ i Senterpartiet.  333 

• Arbeidsgiveransvaret skal være et tema på hvert fysisk sentralstyremøte. 334 

• Sentralstyret har ansvar for at arbeidsplanen og valgkampstrategien følges og 335 
gjennomføres. Disse skal gjennomgås hvert ordinære sentralstyremøte.  336 

• Hvert sentralstyremedlem skal ha definerte arbeidsoppgaver fra første 337 
styremøte, disse skal tydeliggjøres i en fremdriftsplan.  338 

• Valgkamprelatert skolering skal være et tema på hvert ordinære 339 
sentralstyremøte.  340 

• Sentralstyret har ansvar for den daglige driften av organisasjonen. Styret skal 341 
ha  høy aktivitet, være organisasjonens ansikt utad og følge opp aktivitet i 342 
fylkes- og lokallag. 343 

• Det skal i løpet av arbeidsåret vurderes om sentralstyret bør utvides, som en 344 
konsekvens av økt arbeidsmengde. 345 

 346 

11 – Arrangementer 347 
 348 

Tiltak: 349 

• Vårslepp arrangeres på Sundvollen 12.-14 mars. Arrangementet er åpent for alle 350 
senterungdommens medlemmer. Det er en begrensning på antall medlemmer.  351 
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• Ungdomskandidatsamling skal arrangeres 352 
• Debattskolering skal arrangeres 353 
• Sommerleir arrangeres 1.-4. juli i Trøndelag.  354 
• Landsmøtet arrangeres 12.-14. November.  355 
• Sommerleir videreføres som et søknadsbasert arrangement. På sommerleir 2021 356 

annonseres arrangørfylket for sommerleir 2022. 357 
 358 

 359 

 360 

 361 

 362 

 363 

 364 

 365 

 366 

 367 

 368 

 369 

 370 

 371 
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