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1. Innledning 
Arbeidsåret 2019-2020 er har vært begivenhetsrikt og vist at Senterungdommen er en stor, sterk og 
smidig organisasjon. Arbeidsåret vi nå har lagt bak oss vill for mange senterungdommer bli huset 
som året der vi måtte endre planene våre. Året der vi alle måtte endre oss og året vi kjente på 
fellesskapet et ungdomsparti skaper i fra hver vår skjerm i hvert vårt hjem.   

Da landet brått og uventet i midten av mars 2020 ble stengt ned som følge av viruset covid-19 viste 
Senterungdommen seg som en sterk og fleksibel organisasjon. Der andre hadde avlyst planer og 
mistet motivasjonen, stod senterungdommer på over hele landet. Politiske verksteder og digitale 
møteplasser skapte felleskap og motivasjon i en uforutsigbar tid. En slik omstilling er det bare sterke 
organisasjoner som klarer og det klarte Senterungdommen.  

Ved inngangen til 2020 fikk vi stadfestet det medlemsmålet vi har jobbet mot lenge, en 
medlemsmasse solid over 2000 medlemmer gjør at vi finner vår rettmessige plass som landets 3. 
største ungdomsparti. Gjennom hele året har det blitt startet nye lokallag over hele landet og 
organisasjonen vokser.  

2020 startet med en vellykket utvalgshelg, der politisk utvalg, organisatorisk utvalg, internasjonalt 
utvalg, profileringsutvalget, kontaktfylkeutvalget, samt resten av sentralstyret var samlet. En 
innholdsrik helg som ble startskuddet for arbeidsåret. Senere i januar ble det arrangert et seminar 
hvor alle våre 217 unge folkevalgte var invitert. Arrangementet ble finansiert med midler fra LNU og 
det står skrevet mer om dette senere i årsmeldingen. 

Det tradisjonelle Vårslepp ble som vanlig arrangert, og i år med kamp om plassene. Toppskolering 
hadde med mange søkere, og landsstyre- og sentralstyremøter har blitt avholdt. Årets sommerleir 
måtte dessverre avlyses på grunn av Covid-19, men flere fylkeslag arrangerte lokale 
sommerarrangementer i tråd med de gjeldende smittevernreglene. 

På grunn av smittevernreglene ble det gjennomført flere digitale møter enn vanlig.  

Sentralstyret har i året som har gått jobbet hardt og fulgt opp og gjennomført store deler av 
arbeidsplanen. Både ambisjonsnivået og gjennomførings evnen har vært høy! Årets arbeid har også 
vært preget av stram organisering og tidlig planlegging av sentralstyrets arbeid. Dette har ført til 
bedre samarbeid og større forutsigbarhet.  

Politisk utvalg har jobbet frem utkast til Senterungdommens stortingsvalgprogram. Organisatorisk 
utvalg har produsert Senterungdommen sin nye sang. Internasjonalt utvalg har produsert podkasten 
«Krig, fred og tollvern». For å liste opp noen av årets store prosjekter. I tillegg til dette har 
profileringsutvalget jobbet godt med å utvikle vår utadrettede kommunikasjon, og 
kontaktfylkeutvalget har løpende igjennom året jobbet med å både spre og hente inn informasjon i 
fra Senterungdommens fylkeslag. Dette fører til at organisasjonen blir mer samkjørt og at vi drar 
nytte av hverandres erfaringer.  

Senterungdommen sitt kontor har jobbet med økonomi, sakspapirer, medlemsoppfølging, 
prosjektoppfølging og arrangementer. På grunn av Covid-19 jobbet også kontoret i fra 
hjemmekontor i perioden mars-august. I denne perioden ble det avholdt hyppige kontormøter for å 
samkjøre det daglige arbeidet.  Det ble ansatt ny generalsekretær i mars. Kontoret har jobbet 
løpende igjennom året med å forbedre intern og ekstern kommunikasjon, med et mål om å utvikle 
engasjerende og særegent innhold.   
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2. Landsmøtet 
Senterungdommens 70. Landsmøte ble avholdt på Quality Hotel Expo på Fornebu 8.-10. november 
2019. Her var det 190 delegater i tillegg til observatører, sekretariat, andre gjester og 
æresmedlemmer til stede. 

Landsmøtet hadde både politiske og organisatoriske debatter. Av politiske saker var det 
hovedsakelig et klimapolitisk program innsendt av en klimapolitisk arbeidsgruppe etter eget initiativ, 
samt resolusjoner som var i fokus. Av organisatoriske saker var arbeidsplan og vedtekter viktige 
saker med mye engasjement. 

Landsmøtets saker var: årsmelding, kontrollutvalgets rapport, arbeidsplan, kontingent og honorarer, 
orientering om regnskap, budsjett, vedtekter, valg, medlemskap i paraplyorganisasjoner, 
resolusjoner og klimapolitisk program. 

2.1 Resolusjonsbehandling 
Resolusjonskomiteen bestod av: 

John Kristian Flæte, Agder 
Karoline Gjærviken, Oppland 
Ibrahim Ali, Oslo 
Hans Jørgen Bjerva, Telemark 
Martin Tøllefsen, Troms 
Tuva Nybakk, Østfold 
Karen Følgesvold, sentralt oppnevnt 
 
Følgende resolusjoner ble vedtatt: 

Ja til forbud mot konverteringsterapi 
Sats på høyere utdanning i hele 
landet! 
Tegnspråk for framtida 
Ja til en bærekraftig utvikling av 
pelsdyrnæringen! 
Få Nord-Norge på skinner! 

 

3. Politisk arbeid i arbeidsåret 

3.1 Innledning 
I mellomvalsåret 2020 har det største politiske prosjektet vore å utarbeide eit nytt 
stortingsvalprogram. I tillegg til programarbeid, har resolusjonshandsaming og gjennomføring 
av politiske kampanjar vore sentralt i det politiske arbeidet.  
  
Å vere synleg i både tradisjonelle og sosiale medium har vore i fokus heile arbeidsåret. Eit nytt 
tiltak for å sikre regelmessige oppslag har vore at sentralstyret, i tillegg til øvrige oppslag, har 
rullert på å ta ansvar for å få oppslag kvar gong organisasjonen har vedteke ny politikk.  
  
I likskap med det meste anna, har korona-pandemien sett sitt preg på det politiske arbeidsåret. 
#Heimatt-kampanjen blei lansert på Vårslepp, og hamna soleis dessverre litt i skuggen av 
korona-pandemien. Årets andre politiske kampanje, med overordna tema beredskap, er lagt til 
haustparten av arbeidsåret.  
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Senterungdomen har òg arbeidd opp mot Senterpartiet både gjennom å delta på møter i partiet 
sin regi og gjennom media. Leiar møter fast i partiet sin programkomité og stortingsgruppe. 
Også her har det i år vorte noko redusert aktivitet som følge av pandemien.  
 

3.2 Stortingsvalgprogram 
Hovudansvaret for å skrive eit nytt stortingsvalprogram har vore hjå PU. Arbeidet byrja under 
utvalshelga i januar, kor utvalet blei samde om eit strukturelt utgangspunkt og fordeling av  
ansvarsområder. I tillegg blei det sett opp ein framdriftsplan for arbeidet, med målsetjing om å at 
organisasjonen skulle verte tilsendt eit endelege utkast seinast 31. august.  

 

Parallelt med startsskotet til prosessen, opna vi opp for innspel frå organisasjonen. I første omgang 
spurde vi om kva medlemmane våre som våre viktigaste val-saker, samt innspel om smått og stort 
elles. I tillegg gjekk vi breitt ut og henta inn innspel frå interesseorganisasjonar og andre relevante 
aktørar.  

 

Førsteutkastet blei i tråd med eigen framdriftsplan sendt ut på høyring før påske. Medan 
høyringsrunda føregjekk deltok fleire av PU sine medlemmer på møter i ulike lokal- og fylkeslag for 
å fortelle om prosess og politikk. Arbeidet med det andreutkastet gjekk i gong så snart 
høyringsrunda var ute, og alle innspel blei vurdert.  

 

Arbeidet med å legge fram eit endeleg utkast gjekk følgeleg frå juni til august. Programmet blei 
oversendt organisasjonen 28.august for ei siste høyringsrunde kor lokallag, fylkeslag og 
landsmøtedelegatar har høve til å fremje endringar. Programmet skal endeleg handsamast på 
landsmøtet i november. 

 

3.3 Politisk samarbeid med andre organisasjoner 
Senterungdomen har samarbeidd politisk med fleire organisasjonar i året som har gått. Vi har 
naturlegvis kontakt med organisasjonar vi er medlem i, men og andre organisasjonar det er 
hensiktsmessig for oss å ha samarbeid med. Vi har invitert til, og blitt invitert til, ei rekke ulike møter 
og arrangement.  

Det har vore god dialog med dei øvrige ungdomspartia. Det vert vurdert som hensiktsmessig frå 
både eit politisk og organisatorisk perspektiv.  

3.4 Tiltak i arbeidsplanen 
 

PU, IU og sentralstyret har ansvar for at det 
blir lagt fram resolusjoner til hvert 
landsstyre- og sentralstyremøte. 

Gjennomført  

·      Sentralstyret, PU og IU skal sørge for at 
det er politisk hovedtema til hvert 
landsstyremøte. Temaene skal knyttes opp 
mot arbeidet med 
stortingsvalgprogrammet. I forkant av 
landsstyremøtene skal det sendes ut 
politiske diskusjonsnotat til medlemmer, 
lokal- og fylkeslag som danner grunnlag for 
diskusjon på møtet.  

Delvis gjennomført  
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Utvalgene har i samarbeid med 
sentralstyret ansvar for at det gjennomføres 
minst to politiske kampanjer i løpet av året. 

Gjennomført  

PU har ansvar for å sette opp en 
fremdriftsplan for programarbeidet, og 
legge fram Senterungdommens 
stortingsvalgprogram 2021-2025 for 
Landsmøtet 2020. 

Gjennomført  

PU skal jobbe med å fa ̊ førstehånds 
informasjon på ulike tema som 
stortingsvalgprogrammet tar for seg. Dette 
innebærer å ta kontakt med 
interesseorganisasjoner eller førstehånds 
erfaringer på ulike politiske felt.  

Gjennomført  

Landsstyremøtene skal være en arena der 
fylkeslederne får opplæring på sitt nivå 
innen politiske saker og organisatoriske 
tema. 

Gjennomført?  

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

Gjennomført  

·      Profileringsutvalget, Sentralstyret og 
Politisk Utvalg skal bistå fylkeslagene i 
deres meide arbeid. 

Gjennomført  

 

4. Organisatorisk arbeid i arbeidsåret 

4.1 Innledning 
Arbeidsåret vi har lagt bak oss har vært et mellomvalgsår. Der vi skulle ha hovedfokus på verving, 
skolering og reising fra OU og sentralstyrets side. Et av hovedfokusene har vært på de sentrale 
arrangementene og at disse skulle bli så gode som mulig.  

I tillegg har vi hatt fokuset på å bygge videre på arbeidet som har blitt gjort tidligere. Her blant annet 
å videreføre og forbedre skoleringsprogrammet og organisasjonshåndboka med tilhørende maler 
og verktøy.  

Utvalgshelga i januar markerte et virkelig startskudd for arbeidsåret og ble i hovedsak planlagt og 
gjennomført av OU, med hjelp av sentralstyremedlemmer. En vellykket helg, med gode 
tilbakemeldinger fra utvalget. 

I tillegg er det sendt to søknader om økonomisk støtte, en på «Senterungdommens nye kampsang» 
som organisatorisk nestleder har vært ansvarlig for og en «Internasjonal podcast» som har vært 
internasjonal leder sitt ansvar. Disse midlene har vært et veldig bra tilskudd til årets prosjekter som 
går utenom ordinær drift, og slike prosjekter er viktig for å krydre tilbudet til medlemmer og 
tillitsvalgte i organisasjonen. 

4.2 Korona  
Dette arbeidsåret har vært preget av de strenge smitteverns tiltakene som ble innført i forbindelse 
med bekjempingen av korona-pandemien. Dette førte til at alle arrangementer fra og med 12. mars 
2020 til og med slutten av mai ble avlyst eller gjennomført digitalt.  

Senterungdommen viste seg tydelig som en smidig og omstillingsvillig organisasjon i tiden som 
fulgte etter nedstengingen i midten av mars. Mange arrangementer ble gjennomført digitalt, både 
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lokalt, regionalt og nasjonalt. Både sentralstyret og landsstyret hadde også løpende møter hvor vi 
spredde informasjon og forsøkte å gi Senterungdommen sine medlemmer forutsigbarhet. Det at 
Senterungdommen klarte å holde aktivitetsnivået oppe hadde stor betydning for å beholde 
engasjementet for vårt prosjekt. Senterungdommen opparbeidet seg også verdifull kunnskap om 
både webinarer og senere livestreamer på Facebook. Dette er erfaringer vi vil dra nytte av også 
etter korona-pandemien. 

I et arbeidsår der lagbygging, politikkutvikling, skolering og medlemsverving skulle stå sterkt, ble 
korona en ganske stor ulempe. Derfor ble dessverre ikke alle punkter i arbeidsplanen fulgt, men vi 
forsøkte som organisasjon å finne nye måter å gjøre ting på. Masse skryt til fylkeslagene for å være 
kreative og tilpasningsdyktig gjennom denne perioden. 

4.2 Arrangementer og skolering 
4.2.1 Utvalgshelg 
Utvalgshelg ble for første gang arrangert i 2019 og er viktig for å koordinere utvalgsarbeidet. Her 
møttes politisk utvalg, organisatorisk utvalg, internasjonalt utvalg, profileringsutvalget og 
kontaktfylkesutvalget til en helg med jobbing og felles sosialt samvær. Målet med helga var at 
utvalgene skulle bli kjent på tvers, og for å bedre mulighetene for koordinering senere i arbeidsåret. 
Vi var ca. 40 deltagere, og arrangementet ble holdt på kontoret i Oslo. Det ble gitt mye tid til at 
utvalgene skulle komme i gang med eget arbeid, men det var også fellesbolker der vi hadde inn 
eksterne deltakere. Nytt av året var at OU tok på seg hovedansvaret for alt av planlegging og 
gjennomføring av det praktiske, og delegerte enkeltoppgaver til sentralstyremedlemmer. Nytt av 
året var også at alle utvalgenes fremdriftsplaner ble samlet i ett og samme dokument noe som har 
vært et viktig ledd for samarbeid på tvers av utvalgene. Arrangementet var vellykket, og vi så at 
utvalgene hadde nytte av å bli kjent på tvers.  

  

4.2.2 Toppskolering 
Dette er Senterungdommens øverste skoleringsprogram. Årets toppskolering ble avholdt i Oslo 19.-
22. februar. Leder og ansatte på kontoret hadde ansvaret for planleggingen og gjennomføringen av 
arrangementet. For å legge til rette for at tidspunkt skulle passe for så mange som mulig, ble 
skoleringen lagt til begynnelsen året. Arrangementet ble lagt til ukedager, hovedsakelig. Dette for å 
kunne benytte seg av ressurspersoner i Senterpartiets stortingsgruppe og hovedorganisasjonen. 
Tema for skoleringen var hovedsakelig debatt, retorikk, medietrening og faglige utforinger. 
Skoleringen fikk gode tilbakemeldinger fra både deltakere og bidragsytere.  

 

4.2.3 Vårslepp 
Årets Vårslepp gikk av stabelen på Sundvolden Hotell i Hole, i Buskerud, 6.-8. mars.  

Til sammen var det ca. 90 deltagere. Årets Vårslepp ble fullbooket på antall deltakere, noe som 
gjorde at ikke alle fikk plass. Det er beklagelig at ikke alle fikk plass på årets Vårslepp, men det at 
arrangementet er så populært at vi makset antall deltakere er gledelig.  

Organisatorisk utvalg hadde tidlig programmet klart. Noen frafall tett oppunder gjorde at vi måtte 
være litt kreative for å få programmet til å gå opp. Nytt av året var at vi hadde en tredeling av nivå på 
flere bolker den ene dagen. Dette i et forsøk på å imøtekomme hver enkelt deltakers behov for 
skolering på best mulig måte. Alle nivåer fikk oppgaver som utfordret dem. Separate bolker hadde 
blant annet debattskolering, programarbeid og innledninger om styrearbeid. Programmet hadde en 
blanding av politiske og organisatoriske innledninger, sosiale aktiviteter og skoleringer. Den politiske 
kampanjen #Heimat ble også annonsert. Dette gjenspeilet seg også i en del av innledningene.  
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Vi hadde også organisatorisk skolering med fokus på ideologi, Frifond og sunn politisk kultur. 
Organisatorisk utvalg bidro med enorm innsats gjennom hele helga, og sørget for at arrangementet 
var vellykket. Programmet ble utarbeidet av OU i samarbeid med sentralstyret. Sentralstyret bidro 
som innledere og ressurspersoner gjennom helga. Hele helga bar preg av å være hele 
Senterungdommens Vårslepp, der program og innhold var godt forankret. Temaet for middagen 
lørdag kveld var inspirert av #heimatkampanjen og ble godt mottatt. Oppsummert ble Vårslepp 
2020 et godt arrangement.  

 

4.3 Unge Folkevalgte 
Ansvarsområdet «Unge folkevalgte» er et nytt satsingsområde for sentralstyret. I løpet 
av arbeidsåret har man sett på ulike måter en kan organisere dette på fremover.  

Hensikten med «Unge folkevalgte»- ansvaret er å: 

- Aktivisere og involvere unge folkevalgte i senterungdomsarbeidet  
- Bidra til et fora hvor unge folkevalgte kan dele erfaringer med hverandre  
- Bistå unge folkevalgte i aktuelle tema 
- Være et kontaktpunkt inn i sentralstyret.  

Anja Ninasdotter Abusland har hatt unge folkevalgte (heretter UF-ansvarlig) som 
ansvarsområde arbeidsåret 2019-2020. I arbeidsplanen står det lite konkret om ansvaret 
til UF ansvarlig. Sentralstyret satte derfor ned en plan for året ved første 
sentralstyremøte.  

Hovedprioritet dette arbeidsåret har vært nominasjonsprosessen inn mot 
Stortingsvalget 2021, samt se på fremtidig organisering av UF-ansvaret.  

Arbeidsåret 2019-2020 har følgende blitt gjennomført:  

- Gjennomført samling for unge folkevalgte i januar.  
- Tips og triks brev rundt nominasjon sendt ut til fylkeslag  
- Strategi for unge folkevalgte revidert på landsstyremøtet i vår.  
- Tema på Vårslepp om politisk arbeid i kommunestyrer og fylkesting 
- Samlet Senterungdommens representanter i nominasjonskomiteene i egen 

Facebook gruppe og gjennomført 2 digitale samlinger. 
- Samlet alle ungdomskandidatene i egen Facebook gruppe og gjennomført 4 

digitale samlinger (5 etter desember).  
- Oppfordret til aktivitet på Facebook gruppe for alle unge folkevalgte  
- Sendt ut et forslag til interpellasjon i kommuner/fylker i forbindelse med politisk 

kampanje 

4.4 Vervestrategi 
I tråd med arbeidsplanen for arbeidsåret ble det lagt frem en vervestrategi på starten av året. 
Behandlingen av strategien ble satt til landsstyremøtet på Vårslepp slik at fylkeslagene fikk tid til å 
sette seg inn i innholdet. Det ble vedtatt et nasjonalt mål om at Senterungdommen skulle jobbe mot 
15 % vekst og at fylkeslagene gjerne måtte sette seg sine egne vervemål. Det ble vedtatt to 
kampanjeperioder. Første kampanje skulle gå fra Vårslepp til sommerleir. Kampanje nummer to 
skulle gå fra sommerleir til landsmøtet. Etter vurdering i sentralstyret, vil det bli premiert på 
landsmøte, en premie for det fylkeslaget som har prosentvis høyest medlemsvekst og en som har 
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antall flest nye medlemmer. Det er stor forståelse for at dette arbeidsåret har vært et utfordrende år 
og verve i. Håper allikevel at det blir bruk for mange av tipsene i strategien også fremover.  

 

4.5 Nøkkeltall 
4.5.1 Medlemstall 

(tall for 2020 er pr. 23.10.2020) 
 

Fylke 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Østfold 53 65 51 42 48 56 71 68 61 72 72 
Akershus 103 111 102 102 91 102 110 99 80 98 98 
Oslo 26 44 32 29 32 31 29 36 40 40 46 
Hedmark 38 84 69 86 122 149 130 124 121 132 127 
Oppland 95 121 128 102 137 175 183 149 181 205 180 
Buskerud 57 184 187 105 81 113 106 87 96 112 97 
Vestfold 32 38 38 38 47 43 42 38 37 36 26 
Telemark 36 37 32 34 64 106 112 87 90 95 91 
Agder 72 69 52 62 73 110 113 83 89 114 99 
Rogaland 79 91 79 156 211 222 227 202 205 187 168 
Hordaland 63 72 71 69 65 110 122 111 135 134 124 
Sogn og 
Fjordane 

88 127 102 107 145 164 157 152 121 157 125 

Møre og 
Romsdal 

55 102 76 60 73 105 106 89 94 97 100 

Trøndelag 203 262 227 263 272 345 332 315 312 296 266 
Nordland 69 117 104 82 90 119 148 115 141 148 135 
Troms 79 96 78 56 85 73 51 47 51 82 77 
Finnmark 16 42 27 15 16 21 19 26 29 69 63 
Sum 1164 1662 1455 1408 1652 2044 2058 1828 1883 2074 1894 

 
  



 

10 
 

4.5.2 Lokallag 
Fylke 201

0 
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Østfold 3 4 1 0 0 0 1 2 0 1 3 

Akershus 6 8 10 5 1 3 6 5 2 3 2 

Oslo 3 4 3 3 3 3 1 2 2 3 3 

Hedmark 3 3 4 4 3 5 4 4 5 4 3 

Oppland 5 2 4 4 4 5 5 7 5 8 8 

Buskerud 4 5 4 3 3 4 6 6 6 6 5 

Vestfold 2 2 3 1 0 0 0 0 0 0 0 

Telemark 2 2 1 0 0 3 2 3 3 3 3 

Agder 3 0 1 1 1 1 1 1 0 3 4 

Rogaland 2 3 4 6 7 6 7 7 8 7 8 

Hordaland 7 6 3 3 3 4 4 5 4 3 3 

Sogn og 
Fjordane 

3 5 8 9 9 8 11 8 6 6 6 

Møre og 
Romsdal 

3 3 3 2 2 3 3 5 4 4 8 

Trøndelag 17 15 15 14 8 11 13 13 11 11 13 

Nordland 2 1 2 1 4 2 2 1 4 7 4 

Troms 12 10 9 6 4 2 2 4 6 3 6 

Finnmark 0 3 1 1 0 0 0 0 0 3 3 

SUM 77 76 76 63 60 60 68 73 66 75 82 
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4.5.3 Frifond 
For 2020 har Senterungdommen fått tildelt 491 719 kr i Frifondsmidler, i tillegg til at er det 
igjen 36 000 kr fra fjorårets Frifondspott noe som gir en total på 527 719 kr. Av disse går 5 % til 
administrasjon. Sentralstyret vedtok i februar nye, interne retningslinjer for tildeling av Frifond 
innad i Senterungdommen. Det har vært en maksimumsgrense på 20 000 kr ved tildeling pr. 
søknad og nytt av året er søknadsfrister i slutten av annenhver måned (februar, april, juni, 
august, oktober og 20. november). Informasjon om Frifond, herunder Senterungdommens 
interne retningslinjer er å finne på våre nettsider. 

På grunn av covid-19-situasjonen har det vært noe mindre aktivitet og færre søknader om 
Frifondsmidler enn hva man kunne ventet. 

Per 30. september 2020 gjelder følgende tall: 

Søkt sum: 356 706 
Tildelt sum: 267 728 
Brukt sum: 170 425 (denne er i realiteten noe høyere, da ikke alle rapportert er forelagt) 
Antall søknader: 37 
Antall lokallag: 22 
 

4.6 Tiltak i arbeidsplanen 
 

·      Det arrangeres felles utvalgshelg i begynnelsen av 2020  Gjennomført  
·      Sentralstyret skal gjennom kommende arbeidsår utarbeide kriterier, 
retningslinjer eller vedtektsendringer for behandling av 
arbeidsprogram og manifester i organisasjonen. 

 Delvis 
gjennomført 

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

·      Årshjulet for fylkes- og lokallag videreføres og utvikles: 
 Delvis 
Gjennomført  

· Organisasjonshåndboka, maler andre ressurser videreutvikles og 
brukes aktivt som verktøy i skolering på alle nivå i organisasjonen. 

 Delvis 
gjennomført 

·      Sentralstyret skal sørge for at det søkes om prosjektmidler fra 
relevante støtteordninger, som for eksempel LNUs Herreløs arv og 
LNU Kultur.  Gjennomført  

·      Det sendes ut et notat for å starte en diskusjon om sammenhengen 
mellom årsmøtesesong og skolering av tillitsvalgte i organisasjonen.  

 Delvis 
gjennomført  

·      Organisatorisk utvalg skal på det første Landsstyremøte i 2020 
legge fram en vervestrategi for arbeidsåret 2020.  Gjennomført  

·      Utarbeide et konkret tilbud til nye medlemmer. Dette i form av et 
skriv eller et fysisk møtepunkt for nyinnmeldte medlemmer.  

 Delvis 
gjennomført  

·      OU kvalitetssikrer skoleringsprogrammet i begynnelsen av 
arbeidsåret.  Gjennomført  
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·      Skoleringsprogrammet gjennomføres på vårslepp, 
grønnskoleringer på våren, og et eget arrangement gjennomføres for 
nivå 4.  Gjennomført  
·      Aktivt bruke eksterne for skolering innen kursledelse, utadrettet 
kommunikasjon, sosiale medier etc.  Gjennomført  

·      Landsstyremøtene skal være en arena der fylkeslederne får 
opplæring på sitt nivå innen politiske saker og organisatoriske tema. 

 Delvis 
gjennomført  

·      Innlederoversikten skal være lett tilgjengelig for fylkes- og lokallag.  Gjennomført 
·      Kontaktfylkeutvalget og sentralstyret skal bidra til at det 
gjennomføres grønnskoleringer i hele landet. 

 Delvis 
gjennomført  

·      Senterungdommen skal tilby skolering i organisatorisk arbeid og 
administrative oppgaver for alle fylkesstyrer og lokallagsstyrer snarlig 
etter fylkesårsmøtene.  Gjennomført  
·      Sentralstyret i samarbeid med OU skal jobbe for en egen skolering 
for fylkestillitsvalgte i arbeidsåret. 

 Delvis 
gjennomført  

·      Vårslepp arrangeres på Sundvollen 6-8 mars. Arrangemntet er 
åpent for alle senterungdommens medlemmer.  Gjennomført  

·      Sommerleir arrangeres 3-5 juli.  
 Ikke 
gjennomført 

·      Landsmøtet arrangeres andre helga i november 2019, 6-8 
November.   Gjennomført 

·      Sommerleir 2020 videreføres som et søknadsbasert arrangement. 
På sommerleir 2020 annonseres arrangørfylket for sommerleir 2021. 

Ikke 
gjennomført  

 

5. Samarbeid 

5.1 Samarbeid mellom ulike ledd i organisasjonen 

Det har gjennom året vært god kontakt mellom de ulike leddene i organisasjonen, det 
arbeides til stadighet med å gjøre samarbeidet enda bedre. Kontakten mellom 
sentralleddet, sentrale utvalg, og fylkeslederne oppleves som god. Dette har vært en 
prioritert oppgave å jobbe med i år. Det er lite kontakt mellom sentralleddet og 
lokallaga, med unntak av noen spørsmål om rapporteringsskjema, Frifond og 
medlemsservice. Sentralleddet er alltid interessert i tilbakemeldinger om hvordan 
kontakten og informasjonsflyten i organisasjonen kan bli bedre. Det er tilsynelatende 
varierende hvor god kontakten mellom fylkeslag og lokallag er i praksis. 
Informasjonsflyten i organisasjonen er avhengig av at fylkeslaget videreformidler 
informasjon til lokallagene.  

Kontaktfylkeordningen har også i år fungert som et bindeledd for kontakten og 
informasjonsflyten i organisasjonen. Denne ordningen fungerer godt, men må fortsatt 
videreutvikles. Ordningen fungerer bra for noen fylkeslag og enkelte av fylkeslederne 
benytter seg av kontaktpunktet oftere enn andre. Det har også vært en prioritering i år å 
både hente inn informasjon i fra fylkeslagene til sentralstyret, men også sørge for god 
informasjons flyt i fra sentralstyre og ut i resten av organisasjonen. Videreutvikling for å 
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sikre best mulig oppfølging og bistand ovenfor fylkeslagene, er anbefalt fokus for neste 
års sentralstyre.  

5.2 Samarbeid mellom de ulike delene av Senterbevegelsen 
5.2.1 Samarbeid med Senterpartiet 
Samarbeidet med Senterpartiet har i arbeidsåret vært svært godt, og det er et samarbeid 
som i stor grad er preget av en god tone mellom Senterpartiet og Senterungdommen. I 
spørsmål der man er uenige klarer man å ha en konstruktiv dialog. Senterungdommen 
opplever at Senterpartiet gir klart uttrykk for at de er interessert i innspill og samarbeid 
mellom organisasjonene. Det er også rom for at Senterungdommen kan markere uenighet i 
saker der det er viktig for oss, også eksternt.  

Senterpartiets stortingsrepresentanter, arbeidsutvalg og ansatte er flittige bidragsytere 
til Senterungdommens arrangementer. Både på landsmøtet, Vårslepp og toppskolering 
har flere av overnevnte representanter vært til stede og bidratt med innledninger, 
hilsninger, spørsmål og dialog med deltakerne.  

De ansatte i Senterungdommen har stor nytte av å dele kontorfellesskap med 
Senterpartiets hovedorganisasjon, og opplever å ha et godt samarbeid. Herunder 
oppgaver knyttet til daglig drift, innspill og bidrag i prosjekter.  

Leder i Senterungdommen, Torleik Svelle, har møtt som fast medlem i sentralstyret til 
Senterpartiet og i partiet sine gruppemøter på Stortinget. Han er også representert i 
Senterpartiets programkomite.  

5.2.2 Samarbeid med Senterpartiets Studieforbund 
Senterungdommen samarbeider godt med Senterpartiets Studieforbund. Saker som å 
øke studieinntekter, samt kunnskapsløft og skolering ute i fylkeslagene er saker vi har 
samarbeidet om i løpet av arbeidsåret.  

5.2.3 Samarbeid med Senterkvinnene 
Senterungdommen og Senterkvinnene har hatt et godt samarbeid om politisk 
gjennomslag i sentralstyret og på landsmøtet i Senterpartiet.  

 

6. Internasjonalt engasjement 
6.1 Nordiska Centerungdommens Fo ̈rbund (NCF)  
Lars Myhr Sandlund fra internasjonalt utvalg har i deler av perioden vært president i NCF. 
Repskap våren 2020 ble avlyst pga. koronasituasjonen. Dette ble dermed utsatt til høsten 
2020 og lagt sammen med det årlige toppmøtet. På toppmøtet ble det ikke behandlet saker 
av politisk betydning, og ingen nye partier søkte om medlemskap. 

6.2 Ungdommens Nordiske Råd (UNR)  
Ungdommens Nordiske Råd ble gjennomført 24. oktober over Zoom. Ingen resolusjoner ble 
behandlet der.  
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6.3 Senterbevegelsens internasjonale prosjekt i Nepal  
Senterbevegelsen har besluttet å ta del i et internasjonalt prosjekt i samarbeid med 
Utviklingsfondet, i Nepal. Avtalepartene er Senterpartiet, Senterungdommen, Senterpartiets 
studieforbund, Senterkvinnene, Utviklingsfondet og Spire. Det er Utviklingsfondet som 
administrere prosjektet i det daglige, men prosjektgruppa består av representanter for alle 
avtalepartene, hvor generalsekretær representerer Senterungdommen i prosjektgruppa.  

Aktivitet i Senterbevegelsen knyttet til dette prosjektet går blant annet ut på studiearbeid i 
lokallagene i regi av Studieforbundet, samt innsamling av penger til prosjektet. På grunn av 
covid-19 har man ikke fått avholdt tradisjonelle stands med pengeinnsamling i forbindelse 
med miljødagen 5. juni. Prosjektgruppa har heller ikke fått dratt på sin planlagte tur til Nepal. 

Utviklingsfondet benytter seg av en metode hvor landsbyene bedriver klimatilpasning på 
dugnad. Modellen er en deltakende prosess som involverer mennesker i lokalsamfunn og 
andre ulike interessenter som alle bidrar for å gjøre lokalsamfunnene i stand til å organisere 
seg, identifisere klimatrusler, praktisere klimasmart teknologi og gjøre det mulig for dem å 
tilpasse seg. Arbeidet dreier seg i stor grad om klimatilpasning og matsikkerhet på den ene 
siden, og godt styresett og demokratisk deltakelse på den andre. Med andre ord er dette 
arbeid som treffer midt i Senterbevegelsens kjerneverdier.  

Prosjektet som Senterbevegelsen er en del av finner sted i Dang-distriktet vest i Nepal. 
Målgruppa er hovedsakelig småskalabønder i flere landsbygder, med følgende 
hovedaktiviteter: 

- Økt matsikkerhet 
- Klimatilpasning 
- Økt inntekter 
- Styrket sivilsamfunn og lokale institusjoner 

Likestilling og inkludering 

6.4 Tiltak i arbeidsplanen 
Senterungdommen skal benytte seg 
av alle sine delegatplasser på 
arrangement i NCF og UNR. 

Gjennomført 

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

Gjennomført 

Senterungdommen skal levere resolusjoner 
til NCFs toppmøte og representantskap. 

Ikke gjennomført 

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

Gjennomført 

Senterungdommen skal samarbeide tettere 
med andre organisasjoner om internasjonal 
politikk 

Gjennomført 

Internasjonalt utvalg skal søke om støtte til 
et prosjekt som kommer 
Senterungdommens medlemmer til gode. 

Gjennomført 

Støtte aktivt opp om Senterbevegelsens 
internasjonale prosjekt i Nepal, og bidra til 
kunnskap om dette blant 
Senterungdommens medlemmer 

Gjennomført 
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7. Informasjonsarbeid, media og ekstern 
kommunikasjon 

7.1 Kommunikasjonsstrategi 
I arbeidsåret 19/20 har Senterungdommen for første gang vedtatt en egen 
kommunikasjonsstrategi. Profileringsutvalget samlet inn innspill fra organisasjonen, og 
utarbeidet et forslag som ble lagt frem for landsstyret i januar, og vedtatt i mars. Denne 
inneholdt det overordnede målet at: “Senterungdommen skal være en synlig, attraktiv og 
tydelig organisasjon i media med et glimt i øyet, som tørr å utfordre moderpartiet.” Under 
dette målet satte vi opp 3 delmål som vi ønsket å arbeide med iløpet av året.  Dette gikk ut 
på å samkjøre organisasjonens medieabreid, utvikle våre sosiale medier og bli mer synlig i 
media. Disse inneholdt flere konkrete tiltak, samt en tidsplan over når man skulle 
gjennomføre hva. Denne har vi fulgt opp og gjennomført i løpet av arbeidsåret. 

 

7.2 Webinar og livestream 
På grunn av korona pandemien ble muligheten til å utforme og diskutere politikk sammen 
sterkt begrenset i perioden mellom mars og juni. For Senterungdommen var det viktig å 
sørge for at folk hadde et tilbud hos senterungdommen, særlig når mange andre tilbud 
forsvant. Derfor jobbet vi i perioden etter nedstengningen hardt for å få på plass webinarer 
for våre medlemmer.  

Etter vi hadde gjennomført en del webinarer så vi også muligheten til å videreutvikle 
konseptet med livestreams på Facebook. Dette økte rekkevidden vår dramatisk og gjorde at 
vi nådde publikum langt utover egen medlemsmasse.  

 

Følgende webinarer ble gjennomført i regi av senterungdommens sitt sentralstyre:  

15.April. Debattskolering med Torleik Svelle 

22.April. Internasjonalt seminar med Jesper Nohr  

23.April. En atomvåpenfri verden med ICAN 

29.April. Fylkesråd Bent-Joacim Bentzen: Ferger, fylkesråd og distrikt.  

30.April. Skeiv i hele landet med Skeiv Ungdom og Bjørg Sandkjær.  

6. Mai. Media og Korona med Maren Grøthe.  

13.Mai. Stortingsvalgprogrammet med Emma Berge Ness 

 

Livestreams på Facebook:  

23.juni. Politisk prat med generalsekretær Oda Maria Hokstad og leder Torleik Svelle 

29.juni. Pride-stream og dragmakeover med Torleik Svelle, Aleksander Breiby Herset og 
Nabion Geisa  

1.Juli. Senterungdommen møter bygde kjendiser med Linn Wøyen og Emilie Enger Mehl.  
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7.3 Politiske kampanjer 
I løpet av arbeidsåret har Profileringsutvalget og Politisk utvalg samarbeidet sammen med 
sentralstyret om å gjennomføre to politiske kampanjer.  

1. #heimatt - kampanjen 
Under Vårslepp lanserte vi #heimatt-kampanjen. Denne handlet om at vi i 
Senterungdommen vil ha gode hjemsteder over hele landet, og ga oss mulighet til å 
rette søkelyset på de politiske tiltakene vi mener at skal til for at folk vil #heimatt. I 
forkant av kampanjen ble det utarbeidet en video til Senterungdommens sosiale 
medier, en utspillspakke med flere ulike dokument med tips og triks, rammer og 
dokument som lokallagene kunne bruke i forbindelse med arrangement og 
medieoppslag. I tillegg ble det vedtatt en resolusjon på landsstyremøtet i mars, ----, 
som fokuserte på våre løsninger på dette saksområdet. Dessverre måtte vi avlyse 
kampanjen kun 4 dager etter lansering, grunnet covid-19. 

2. Beredskapskampanje: Trygghet for deg og dine 
I oktober lanserte vi beredskapskampanjen Trygghet for deg og dine . Covid 19 og 
regjeringens sentraliseringsreformer har satt beredskap på dagsorden i veldig stor 
grad den siste tiden - og vist oss hvor viktig dette er. Derfor ønsket vi at den andre 
politiske kampanjen skulle sette fokus på våre løsninger for bedre beredskap i Norge 
i fremtiden, og hva som skal til for at enkeltmennesket rundt i landet skal føle seg 
trygg. Under denne kampanjen ble det også sendt ut en utspillspakke til alle lokallag- 
og fylkeslag med flere ulike hjelpemidler for å ta tak i kampanjen, startet en 
kampanje på sosiale medier hvor man oppfordret medlemmer til å legge ut bilde av 
seg selv med et ark hvor det sto “Trygghet for meg er..” og laget både ulike 
medieoppslag og arrangement. 

 

7.4 Tiltak i arbeidsplanen 
Sentralstyret har ansvaret for å få redaksjonelle oppslag og være 
synlig i tv-og radiodebatter. 

Gjennomført 

Profileringsutvalget, Sentralstyret og Politisk Utvalg skal bistå 
fylkeslagene i deres medie arbeid. 

Gjennomført 

På sitt første møte skal sentralstyret fordele ansvar for ulike digitale 
og sosiale plattformer. 
 

Ikke gjennomført 

Tillitsvalgte skal tilbys kompetanseheving i bruk av sosiale medier. Gjennomført 

 Profileringsutvalget skal i samarbeid med de øvrige utvalgene 
gjennomføre to større politiske kampanjer i løpet av året. 
 

Gjennomført 

Senterungdommens sentralstyre er ansvarlig for å moderere 
kommentarfelt i sosiale medier på kveldstid og i helgene i 
samarbeid med kontoret. 

Delvis gjennomført 

Deltagelse i debatter og arrangement eksternt skal vurderes etter 
hvor formålstjenlig det er for Senterungdommens medlemmer og 
om det opplyser ungdom om vårt politiske arbeid. 

Gjennomført 
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8. Fylkesleddet i Senterungdommen 
Fylkeslagi i Senterungdommen står som sjølvstendige ledd i organisasjonen og sikrar god 
aktivitet og medlemsoppfylging i heile landet. Dei er aktive bidragsytarar i utviklingi av 
organisasjonen, både i politisk og organisatorisk samanheng. Dette skjer gjennom 
styrearbeid, oppfylging av lokallag og ikkje minst gjennom deltaking på nasjonale tilskipingar 
(som LST, Vårslepp m.m.).  

8.1 Tiltak i arbeidsplanen 
Fylkeslagi skal åleina eller i saman med fleire arrangera 
grønskulering. KFU og SST pliktar å bidraga.  
(jf. Kap3. Tiltak 2.2 og Kap4. Tiltak 7)  

Delvis gjennomført  

«Fylkeslagene skal aktivt bruke organisasjonshåndboka 
og andre maler/verktøy, og få tilbud om hjelp til 
utforming av arbeidsplan og andre styringsdokumenter.» 
(jf. Kap7. Tiltak 2) 

Gjennomført 

«Fylkeslagene skal følge opp årshjulet med 
arrangementer på fylkes- og lokalplan, og bidra til godt 
oppmøte på Senterungdommens sentrale 
arrangementer.» (jf. Kap7. Tiltak 3) 

Gjennomført 

«Landsstyret skal bidra aktivt med å produsere 
resolusjoner og medieutspill»  
(jf. Kap8. Tiltak 1) 

Gjennomført 

«Landsstyret skal i større grad aktivitseres på politiske 
vedtak, og i mindre grad på administrative vedtak og 
orienteringer.»  
(jf. Kap8. Tiltak 2)  

Gjennomført 

 

9. Landsstyret 
Landsstyret i Senterungdommen består av organisasjonens 17 fylkesledere, samt 
sentralstyret, og er organisasjonens høyeste organ mellom Landsmøtene. 
Senterungdommens sekretariat, ungdoms- og fylkessekretærer har møte- og talerett i 
Landsstyret. Siden forrige Landsmøte har det blitt avholdt en rekke møter, både fysisk og 
digitalt. I Landsstyret er det i tillegg til vanlig møtevirksomhet, fokus på skolering av 
fylkeslagene og politiske innledninger. Det settes også av tid til «fylkesleders time» hvor 
fylkeslederne orienterer om aktiviteten i sitt fylkeslag og fylkeslederne kan dele erfaringer 
med hverandre. Landsstyrene brukes også til mye orienteringer fra ulike deler av 
organisasjonen som de sentralt oppnevnte utvalg, samt orienteringer som blant annet 
medlemsstatus. 

Årets covid-19-situasjon har ført til noe endre møtevirksomhet, og behov for tettere kontakt 
med orienteringer om situasjonen. 

Nedenfor er en liste over hvilke møter som er avholdt, med de resolusjoner som ble vedtatt. 

Januar 
Dato: 24. – 26. januar 
Sted: Senterpartiets kontor i Grensen 9b, Oslo 
 
Vedtatte resolusjoner: 

- Lokal næringsliv + skolen = sant 
- Fyrverkeri må reguleres strengere 
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- Gjør oljefondet grønt! 
- Flytt iskanten sørover 
- Styrk NATO som forsvarsallianse 

 

Andre vedtak: 
Sak 10/20 Politisk kampanje «Heimatt» 

 

Mars 
Dato: 6. mars  
Sted: Sundvolden Hotell, Hole, Buskerud 
 
Vedtatte resolusjoner: 

- Våre krav til fremtidens lokalsamfunn (Senterungdommen erklærer 
sentraliseringskrise) 

 
Andre vedtak: 

Sak 19/20 Kommunikasjonsstrategi 
Sak 20/20 Vervestrategi 
Sak 21/20 Valgkomité og resolusjonskomité 

 
 

Mai 
Dato: 22.-23. mai 
Sted: Microsoft Teams (digitalt møte) 
 
Vedtatte resolusjoner: 

- Slik skal Norge holde hjulene i gang 
- Ein ruspolitikk til det beste for alle 
- Sletting av utviklingslands gjeld – en effektiv bistandspolitikk 
- Øk antall studieplasser innen medisin, psykologi og veterinærmedisin! 

 
Andre vedtak: 

Sak 31/20 Valgkampstrategi 
 
Juli 
Dato: 2. juli 
Sted: Microsoft Teams (digitalt møte) 
På bakgrunn av mange oversendte resolusjoner fra Landsmøte 2019, ble det holdt et ekstra 
Landsstyremøte for å avklare hvordan man skal få behandlet de resterende resolusjonene. 
Det ble derfor vedtatt en revidert handsamingsplan for resolusjonsbehandling. 
På dette møte var det også fokus på smittevern i forbindelse med avvikling av 
sommerarrangementer rundt om i fylkeslagene. 
 
Oktober: 
Dato: 2.-4. oktober 
Steder: Senterpartiets kontorer i Akersgata 51, Oslo 
 
Vedtatte resolusjoner: 

- Ikke straff den engasjerte ungdommen 
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- Meir silo – mindre landbruksplast 
- Norge må fordømme konsentrasjonsleirene i Øst-Turkistan! 
- Nei til WTOs datahandelsregler 
- Sterkere statlig styring av Equinor 

 
Andre vedtak: 

- 48/20 Landsmøtet 2020 – innstillinger til Landsmøtet. 
- 52/20 b) Beredskapskampanje – Tryggleik for deg og dine 

 
November: 
Dato: 6. november 
Sted: Quality Airport Hotel Gardermoen 
 
Forberedende møte før Landsmøte 2020. Her vedtar Landsstyret møtedirigenter, 
fullmaktskomité og tellekorps, samt innstiller på referenter og protokollunderskrivere. 
 

10. Sentralstyret, arbeidsutvalget og sekretariatet 

10.1 Sentralstyret 

Sentralstyret har ansvaret for den daglige oppfølginga av organisasjonen. I arbeidsåret har 
styret hatt jevnlig kontakt, gjennom fysiske møter og dialog på andre plattformer som mail, 
sosiale medier og Teams. Utover dette har enkelte eller flere medlemmer av styret møttes 
gjennom deltakelse på arrangement, besøk ute i organisasjonen og i arbeidet i de ulike 
utvalgene.  

Sentralstyre har i år jobbet hardt og nådd mange av målene i arbeidsplanen. 
Sentralstyremøtet ut-i-landet, og det vedtatte målet for antall skolebesøk, er ikke 
gjennomført på grunn av covid-19.  

10.1.1 Møter  

Sentralstyret har i løpet av arbeidsåret hatt følgende møter:  

11. November, Grensen 9b, Oslo.  
6.-8. Desember, Blefjell, Buskerud 
14.-16. Februar, Grensen 9b, Oslo 

25.april, digitalt på Teams 
19.-21. Juni, Akersgata 51, Oslo 
11.-13. September, Akersgata 51, Oslo 
5. November i forbindelsen med Landsmøtet, Akersgata 51, Oslo   

Utover dette har styret vært fysisk samlet i forbindelse med utvalgshelga i januar og 
Vårslepp i mars.  
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10.1.2 Resolusjoner  

Sentralstyret har vedtatt følgende resolusjoner i løpet av arbeidsåret:  

• Rettigheter til asylsøkere i påvente av utsendelse 
• Internasjonal innsats mot Tyrkias invasjon av Nord-Syria 
• Lokalt næringsliv + skolen = sant 
• Gjør Oljefondet grønt! 
• Digitalskatt i en digitalisert verden 
• Kina må følge menneskerettighetene! 
• Panteordning for plast 
• Norge må innføre klimatoll 
• Kortbanenettet må utviklast, ikkje avviklast! 
• Hundens helse må komme først! 
• Kashmir-konflikten 
• Strengere krav til Mercosur-avtalen 
• Skjerp LHBTQ-rettighetene i Polen nå! 
• Evakuer Mora no! 

 
10.1.3 Arbeidsfordeling 
Foruten om leder, har alle styremedlemmer påtatt seg et spesifikt arbeidsområde gjennom 
arbeidsåret. Arbeidsfordelingen mellom styrets medlemmer har vært følgende:  

Politisk utvalg Emma Berge Ness, Leder  

Erlend Kvittum Nytrøen 

Synne Lerhol 
Organisatorisk utvalg Dorthea Elverum, Leder 
Internasjonalt utvalg Jesper Nohr, Leder 
Kontaktfylkeutvalget Henrik Hageland, Leder 

Skjalg Hamnes 

Petter Vesterdal 

Ingrid Nicoline Sand 
Profileringsutvalget Maren Grøthe, Leder 

Synne Lerhol 
Unge folkevalgte Anja Abusland 

Henrik Gjertsen var medlem av kontakfylkeutvalget, men søkte fritak fra vervet i sentralstyret 
i løpet av perioden. Begrunnelsen var at han ble Bygdepolitisk nestleder i Norges 
Bygdeungdomslag.  

Oda Maria Irgens Hokstad var medlem av Internasjonalt utvalg, men ble ansatt som 
generalsekretær i løpet av perioden og trakk derfor seg fra vervet som varamedlem til 
sentralstyret og fra Internasjonalt utvalg. 
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10.1.4 Tiltak i arbeidsplanen 
Tiltak:  
Hvert sentralstyremedlem skal i løpet av 
arbeidsåret reise på minst fem fylkes 
/lokallagsbesøk som ledd i skolering, 
oppstart, årsmøte eller andre aktiviteter. 

Delvis gjennomført.  

Hvert sentralstyremedlem skal i samarbeid 
med fylkes-, lokal- eller studentlag dra på 
minst tre skolebesøk i løpet av arbeidsåret. 

Delvis gjennomført  

Sentralstyret skal rullere på å produsere 
mediesaker av alle vedtatte resulusjoner 
igjennom året. 

Gjennomført  

Sentralstyret skal sørge for at det søkes om 
prosjektmidler fra relevante støtteordninger, 
som for eksempel LNUs Herreløs arv og 
LNU Kultur. 

Gjennomført 

Sentralstyret har ansvaret for å få 
redaksjonelle oppslag og være synlig i tv-og 
radiodebatter. 

Gjennomført 

Deltagelse i debatter og arrangement 
eksternt skal vurderes etter hvor 
formålstjenlig det er for Senterungdommens 
medlemmer og om det opplyser ungdom 
om vårt politiske arbeid. 

Gjennomført  

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

Gjennomført  

Sentralstyret skal ha tett dialog med 
stortingsgruppa, og er ansvarlig for å følge 
opp dette gjennom arbeidsåret. 

Gjennomført  

Sentralstyret skal gjennomføre minst ett av 
sine sentralstyremøter i samarbeid med et 
fylkes-, lokal- eller studentlag. 

Ikke gjennomført  

Arbeidsgiveransvaret skal være et tema på 
hvert fysiske sentralstyremøte. 

Gjennomført  

 

10.2 Arbeidsutvalget 

Arbeidsutvalget til Senterungdommen består av leder, politisk nestleder og organisatorisk nestleder. 
Generalsekretæren har møteplikt, og tale- og forslagsrett. Arbeidsutvalget har fungert bra, og har 
hatt god kommunikasjon gjennom hele arbeidsåret. Arbeidsutvalget har hatt to fysiske møter, og har 
mellom møtene hatt god kommunikasjon per telefon og e-post.  

 

Møter: 

- 9.januar, planlegging av utvalgssamling.  
- 16.-18. oktober, innstilling på stortingsvalgprogram og forberedelser til 

Landsmøtet. 
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10.3 Sekretariat 
Senterungdommens sekretariat har i 2020 hatt tre ansatte på fulltid, hvor sammensetningen 
er generalsekretær, organisasjonssekretær og informasjonsrådgiver. Sekretariatet holder i 
det daglige til i Senterpartiets lokaler, som i juni flyttet lokaler fra Grensen 9b til Akersgata 51, 
Oslo. De nye kontorlokalene er store og lyse, med gode muligheter for å avholde 
møtevirksomhet. 
 

10.3.1 Generalsekretær 
Senterungdommens generalsekretær er ansatt på åremål og leder Senterungdommens 
sekretariat. Generalsekretær har med det personalansvar for de andre ansatte. Oppgavene 
utover dette går i stor grad ut på økonomi og forberedelse av sakspapirer til møter i 
Landsstyret og Sentralstyret. Ellers bistår generalsekretær i organisasjonens LNU-prosjekter. 
Generalsekretær har også ansvar for varslingssaker i organisasjonen. I inneværende år har 
generalsekretær representert Senterungdommen i Senterbevegelsens internasjonale 
prosjekt med Utviklingsfondet og i Senterpartiets jubileumskomité i forbindelse med 
Senterpartiets 100-årsmarkering. 
 
Fram til medio mai var Rikke Håkstad generalsekretær.  
Fra 4. mai er Oda Maria Hokstad generalsekretær. 
 

10.3.2 Organisasjonssekretær 
Organisasjonssekretær er en fast stilling med fokus på medlemssystemer. Dette innebærer 
blant annet inn- og utmeldinger av medlemmer. Bistand i forbindelse med sentrale 
arrangementer og bestilling av reiser er også oppgaver som ligger hos 
organisasjonssekretær. Ellers bidrar organisasjonssekretær med smått og stort, og er blant 
annet sekretær for resolusjonskomiteen.  
 
Organisasjonssekretær i inneværende arbeidsår er Eline Stene. 
 

10.3.3 Informasjonsrådgiver 
Informasjonsrådgiver er en fast stilling som i stor grad arbeider med sosiale medier. Dette 
dreier seg både om oppfølging av henvendelser som kommer på de plattformene og 
utforme innhold som legges ut. Informasjonsrådgiver arbeider utover dette med 
Senterungdommens nettsider og grafisk design, samt er aktivt med i utviklingen av 
valgkampmateriell. 
 
Informasjonsrådgiver i inneværende arbeidsår er Kim Klausen. 
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11 Utvalg 

11.1 Politisk utvalg 
Politisk utval (PU) 2019-2020 blei nedsett på sentralstyremøtet i desember, og har 
bestått av:  

Emma Berge Ness (leiar)  
Erlend Kvittum Nytrøen (nestleiar)  
Sigrid Lien Sagabråten  
Marit Kvam  
Fredrik Hope  
Andrine Hanssen-Seppola  
Johanne Neteland  
Synne Lerhol 

 
Politisk utval hadde sitt første møte i samband med utvalshelga 10.-12.januar. Her blei 
utvalet samde om ein framdriftsplan for korleis ein skulle gjennomføre 
arbeidsoppgåvene sine det komande arbeidsåret. Å bli kjend med kvarandre, dei andre 
utvala og eigne arbeidsoppgåver var i fokus.  
 
I tida fram mot påske arbeidde utvalet primært med programarbeid og årets første 
politiske kampanje. I tråd med framdriftsplanen og ansvarsfordelinga, arbeidde 
utvalsmedlemmene individuelt og i par fram mot den planlagde møtehelga vår. 
Møtehelga måtte dessverre avlysast, og blei erstatta med mange digitale møtedagar. 
Trass pandemiens avgrensingar, er vi veldig fornøgd med at vi fekk presentert 
#Heimatt-kampanjen på Vårslepp, og sendt ut førsteutkastet som planlagt.  
 
I tida etter påske deltok fleire av utvalets medlemmer på ulike møter for å fortelle 
organisasjonen om programarbeidet. Unntakstilstandar til trass, var det jamn kontakt i 
utvalet, sjølv om våren var ganske roleg.   
 
I juni byrja arbeidet med andreutkastet for fullt, og PU fekk endeleg ei fysisk møtehelg. 
Vi møttes i Oslo 10.-12.juni, og blei langt på veg ferdige med programmet. Den neste 
månaden fekk utvalet eit pust i bakken, og god tid til å lese gjennom heilskapen, før vi 
tok eit siste digitalt møte og sendte frå oss programmet i slutten av august. 
 
I tillegg har utvalet arbeidd med resolusjonar. Flesteparten har vorte oversendt frå andre 
hald i organisasjonen, men sjølv om mesteparten av vår politikkutvikling ligg inne i 
programmet, har vi og skrive resolusjonar.  
 
Mot slutten av arbeidsåret er PU sine mål å skape aktivitet rundt programmet, få vedteke 
enno fleire resolusjonar og bidra med å legge til rette for at organisasjonen kan gjennomføre 
ein god politisk kampanje. 
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11.2 Organisatorisk utvalg 
Organisatorisk utvalg har i arbeidsåret 2019/2020 bestått av følgende personer:   
Dorthea Elverum - Organisatorisk nestleder   
Anja Ninasdotter Abusland – Unge folkevalgt-ansvarlig  
Turid Wæhre – Oslo  
Anne Martine Brox-Antonsen – Troms  
Vegard Johan Grovasbakk – Nordland  
 
Utvalget har hatt jevn kontakt på Facebook. Vi la det meste av planleggingsarbeidet på 
utvalgshelgen i januar. Her jobbet vi svært godt, og fikk landet mye av programmet til 
Vårslepp, rammene for sommerleir, fikk kvalitetssikret skoleringsprogrammet og fikk en 
oversikt over organisasjonshåndboken. Den første store oppgaven til OU ble å utarbeide en 
vervestrategi som ble behandlet av Landsstyret i mars. Ellers bidro OU med uvurderlig 
innsats på Vårslepp, der de tok på seg betydelige oppgaver med god gjennomføring. 
Sommerleir ble dessverre vedtatt avlyst i starten av mai, og mange av ideene blir overført til 
neste års OU. Ettersom årets sommerleir ble avlyst begynte vi å jobbe med en plan b: skrivet 
«Tips til sommertreff over hele landet». Et skriv med tips til aktiviteter som passet å avholde 
selv med korona, som ble sendt til fylkeslederne og lokallagslederne i starten av juni. Her lå 
det tips til lokasjon av arrangement og tips til ulike bolker, både skolering, politisk, 
organisatorisk og sosialt. Tilbakemeldingen på dette skrivet har vært gode og OU håper det 
var nyttig for fylkeslag og lokallag. Ellers har det blir delegert oppgaver gjennom året, og 
ved behov. I et annerledes arbeidsår har funksjonen til OU blitt noe annerledes, men vi har 
allikevel forsøkt å bistå med organisatoriske verktøy for organisasjonen.  
 

11.3 Internasjonalt utvalg  
Det internasjonale utvalget har i 2020 bestått av følgende med hvert sitt ansvarsområde; 
 
Leder: Jesper Nohr (Hedmark)  
EU/EØS: Espen Thygesen (Oslo) 
Norden: Lars Myhr Sandlund (Trøndelag) 
Bistand og utvikling: Oda Maria Irgens Hokstad inntil hun ble generalsekretær (Vestfold) 
Handelspolitikk: Kristin Amrud (Oppland) 
Internasjonalt demokrati og rettferdighet: Ibrahim Ali (Oslo) 
Forsvarspolitikk: Alf Halvar Næsje (Oppland) 

 

11.3.1 Politisk samarbeid med andre organisasjoner 
Utvalget har gjennom arbeidsåret hatt et tett samarbeid med ulike organisasjoner for å øke 
kjennskapen til ulike saker og videreføre samarbeid fra tidligere. Eksempler på 
paraplyorganisasjoner vi har hat godt samarbeid med er Folk og Forsvar og Norges Sosiale 
Forum. I tillegg har utvalget vært engasjert i samarbeidsorganisasjoner som Ungdom Mot EU 
og Nei til Atomvåpen med sentrale verv i nevnte organisasjoner.  
 

11.3.2 Hva har utvalget gjennomført i arbeidsåret? 
Utvalget har gjennomført to fysiske møter, ett i januar og ett i august. I tillegg har utvalget 
holdt månedlige telefonmøter for å oppdatere hverandre på aktuelle saker, særlig som følge 
av at fysiske møter ble sterkt begrenset på grunn av pandemien.  
 
I februar deltok Ibrahim på ICAN sitt forum i Paris i februar for å diskutere atomvåpenforbud 
med en rekke politiske organisasjoner og partier i Europa. Alf og Oda deltok på EØS-
akademiet med NHO, og var i utgangspunktet satt opp til å delta på en utenlandstur som 
dessverre ble avlyst på grunn av pandemien. Vi har også videreført det tverrpolitiske 
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samarbeidet rundt Libanon-prosjektet hvor digitale møter har blitt gjennomført istedenfor 
avlyste møter og studieturer som følge av pandemien. Det har i tillegg vært en rekke digitale 
arrangementer hvor IU har deltatt, som for eksempel Globaliseringskonferansen. Videre 
holdt IU webinar for hele Senterungdommen i april med temaene atomvåpenforbud, 
sikkerhetspolitikk, EU/EØS og Vest-Sahara.  
 
Utvalget har levert aktuelle resolusjoner til samtlige landsstyremøter og sentralstyremøter. 
To nyhetsbrev har også blitt sendt ut til organisasjonen med oppdateringer fra de ulike 
ansvarsområdene i tillegg til innledninger holdt for ulike fylkeslag.  
 
Utvalget har startet en ny podkast som heter Fred, Frihet Og Tollvern med midler fra LNU. 
Podkasten har løftet frem en rekke spennende politiske emner med prominente gjester fra 
organisasjonen, samt eksterne.  
 
Utvalget har også jobbet med å løfte frem saker i media, gjerne knyttet til vedtatte 
resolusjoner. Dette har bidratt til at utvalget har fått frem innlegg om atomvåpen, 
selvforsyning, digital skatt, klimatoll, matmangel og mye mer i riksdekkende aviser som 
Nettavisen, Dagsavisen, Dagbladet, ABC Nyheter, Vårt Land og fagblad som Bistandsaktuelt. 
 

11.4 Profileringsutvalget 
Profileringsutvalget ble nedfelt på sentralstyremøtet i desember og har i arbeidsåret 19/20 
bestått av:  
 
Maren Grøthe - leder av utvalget og vara til sentralstyret (Trøndelag) 
Synne Lerhol - Sentralstyremedlem (Oslo) 
Tora Sande Tveit - Sogn og Fjordane 
Dordi Boksasp Lerum - Møre og Romsdal 
Fredrik Nesse - Oslo 
Kim Klausen - Informasjonsrådgiver i Senterungdommen 
 
Utvalget har i dette arbeidsåret jobbet godt og utviklet seg på mange områder. 
Senterungdommen har ansatt en informasjonsrådgiver, som har tatt over mange av 
oppgavene tidligere profileringsutvalg har hatt. Arbeidsåret har derfor på mange måter vært 
et prøveår, hvor vi har måttet være kreative og prøve oss litt frem for å finne ut hva vi kunne 
gjøre nå og hvilken rolle vi skulle ha. Resultatet ble at vi i stor grad har vært en 
sparringspartner for informasjonsrådgiver, men at vi også har hatt fokus på å videreutvikle 
organisasjonens mediearbeid. Derfor har vi dette året gjennomført mange ulike prosjekt:  
 

1. Kommunikasjonsstrategi: Profileringsutvalget fikk oppgaven om å lage 
Senterungdommens første kommunikasjonsstrategi. På utvalgshelga i januar gikk 
derfor mye tid med til å kartlegge hvordan vi som organisasjon vil være i sosiale 
media, hva vi er gode på i dag og hva vi kan bli bedre på. Deretter konkretiserte vi 
dette i 3 mål for året, med flere delmål og en egen fremdriftsplan som vi skulle 
arbeide for i løpet av året. Dette har derfor også lagt mye av grunnlaget for de 
tingene vi har tatt tak i løpet av året. Vi har gått gjennom strategien på hvert eneste 
møte, og forsøkt å følge opp så mye som vi kan. Mer om selve strategien kan dere 
lese om i kap. 10.1 

 
2. Kampanjer: En viktig del av Profileringsutvalgets arbeid har vært å planlegge 

Senterungdommens 2 kampanjer i samarbeid med politisk utvalg. Vi har hatt ansvar 
for alt rundt profilering og mediearbeid i kampanjen, som har gått i å planlegge og 
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lage videoer til Senterungdommens sosiale medium, lage forslag til Instagram- og 
Facebookrammer til informasjonsrådgiver og ikke minst lage og sende ut informasjon 
til alle fylkesledere og lokallagsledere gjennom utspillspakker. 
 

3. Utspillspakker: En ny ting som vi har satset en del på det siste året har vært 
utspillspakker i forbindelse med kampanjene, samt at vi laget en helt egen i 
forbindelse med korona-pandemien. Intensjonen med disse har vært å inspirere 
organisasjonen til å ta tak i disse sakene, og hjelpe medlemmene litt på veien.  Disse 
utspillspakkene har derfor bestått av informasjon om sakene, rammer til bilder på 
Instagram og Facebook, leserinnlegg- og redaksjonelle innlegg-guider, forslag til 
hvordan man kan ha arrangement for å sette fokus på sakene og ikke minst et stort 
dokument med forslag til hvordan man kan sette fokus på sakene i media. Dette 
dokumentet har inneholdt forslag til vinklinger, hvor man kan finne informasjon om 
sakene, Senterungdommens politikk og relevant statistikk. 

 
4. Mer aktivitet i Senterungdommens sosiale media: Vi bestemte oss tidlig for at noe av 

det vi ønsket å fokusere på var å videreutvikle og skape mer aktivitet i 
Senterungdommens kanaler i sosiale medier. Derfor har vi gjennomført flere 
videoprosjekt, blant annet med videoer av medlemmer og ungdomskandidater, og vi 
har arrangert konkurranser for å få flere likes på Facebook. Vi har også forsøkt å 
skape enda mer aktivitet i Senterungdommens medlemsforum gjennom flere tiltak.  
 

Alt i alt et aktivt år hvor vi har forsøkt så godt vi kan å utnytte potensialet i 
Profileringsutvalget, og der medlemmene har arbeidet kjempegodt! 
 

11.5 Kontaktfylkesutvalet (KFU) 
Kontaktfylkesutvalet har i perioden 2019/2020 bestått av: Henrik Hageland (utvalsleiar), 
Skjalg Hamnes, Henrik Nordtun Gjertsen, Petter Vesterdal og Ingrid Nikoline Sand. Utvalet 
har som sin hovudoppgåve å vera eit bindeledd mellom sentralt og fylkeslagi, både når det 
gjeld å vidareføra kommunikasjon, men ogso hjelpa til i fylkeslag der det er ynskt.  
Utvalet kom snøgt i gong med fordeling av kontaktpersonar til kvart fylke og utarbeida faste 
oppgåver for meldemane. Til saman har ein gjennomført åtte utvalsmøte og hatt god 
kommunikasjon og samarbeid via: epost, Messenger og utarbeida dokument saman i Google 
Docs.  
Utvalet har hatt jamleg kontakt med fylkeslagi, i hovudsak gjennom totalt sju planlagde 
ringerundar (talet har variert litt etter kva kvart fylkeslag sjølv har ynskt), samt gjennom den 
faste programposten «fylkesleiars time» på landsstyremøta. Til kvar ringerunde har det dette 
arbeidsåret vorte sendt ut eit skriv i forkant med oppdatert informasjon kring arrangement, 
viktige fristar og nokre hovudspørsmål til fylkesleiarane, slik at ein sikrar at ein lettare kan 
førebu svar, og koma opp med idear og problemstillingar kring «temaet». Det har vore viktig 
for utvalet å vera tilgjengeleg når fylkeslagi måtte trengja det, og difor har me vore tydelege 
på at fylkeslagi sjølvsagt kan kontakta utvalet når dei måtte ynskja, om det so er eit 
fylkesstyremedlem eller ein fylkesleiar som tek kontakt. 
I laupet av arbeidsåret har utvalet ogso fokusert på utarbeiding av ulike dokument som kan 
vera til inspirasjon og hjelp for fylkes- og lokallagi. Eit døme på eit slikt dokument er «tips og 
triks til aktivitet i koronatider», der utvalet samla saman ei rekkje døme på aktivitet som dei 
ulike fylkes- og lokallagi hadde hatt, til inspirasjon for andre. I tillegg har utvalet starta å 
arbeida med eit dokument til «tips og triks til lokallagsaktivitet», som ein reknar med vil verta 
overført til neste års utval for vidare oppfylging og utvikling.       
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12. Prosjekter  

12.1 Unge folkevalgte 
Våren 2019 søkte Senterungdomen LNU om midlar for å kunne tilby våre unge folkevalde eit 
særskild tilbod i forbindelse med lokalvalet i 2019. Prosjektet søkte om å følge skuleåret, frå 
august til august.  Senterungdommen ble i 2019 tildelt 400 000 kr til dette prosjektet. 

I tillegg til å bygge nettverk og legge til rette for erfaringsutveksling blant dei unge 
folkevalde, gjorde prosjektmidlane det mogleg å skape noko nytt. Etter valet blei våre unge 
folkevalde tilsendt Senterungdomen sin eigne unge folkevalde-guide og ein invitasjon til ei 
eksklusiv samling for unge folkevalde på Sørmarka Konferansehotell 31.januar-02.februar. 
Det blei sendt ut 217 guidar, og i overkant av 60 unge folkevalde deltok på samlinga.  

Samlinga på Sørmarka for de Unge folkevalgte var en lærerik og sosial helg. Her var mange 
innelder fra egne rekker, som vår stortingspolitiker Marit Strand og tre av 
Senterungdommens egne ordførere var tilstede. Innledningene forøvrig gikk på alt frå 
klimaarbeid og planarbeid, til hersketeknikker. 

Gjennom prosjektet har Senterungdomen sine unge folkevalde fått tilbod om eit sterkt 
nettverk med lærerike møtepunkt. Ringverkandane av prosjektet vil etter alt å døme stå seg 
minst ut fireårs-perioden. Forhåpentlegvis vert prosjektet starten på ei langvarig og meir 
systematisk oppfølging av folkevalde senterungdommar.   

12.2 Senterungdommen lager sang 
Organisatorisk nestleder har i inneværende arbeidsår hatt en liten drøm om ny sang og tok 
initiativ til å søke LNU-Kultur om midler til å lage senterungdommens «nye sang». Søknaden 
ble sendt i starten av januar og var på 79 000 kr. Det ble søkt om prosjektet da det er lenge 
siden Senterungdommen sist lagde en sang og siden vi i 2019 feiret 70 år er det gøy å ha en 
ny sang som markerer et nytt 10 år i Senterungdommen. 28 februar fikk vi godkjent 
søknaden fra LNU. Det ble satt ned en prosjektgruppe bestående av musikkglade 
senterungdommer og inngått avtale med låtskriver.   

På vårslepp hadde vi en bolk med fokus på innspill til sang fra deltakerne på Vårslepp. Der 
fikk vi mange konkrete forslag til sangen, samt tanker om hvilken sang senterungdommen 
ønsket seg. Fra juni til slutten av juli hadde vi også en åpen spørreundersøkelse hvor alle 
medlemmer kunne komme med innspill til sangen. Mange ulike innspill har kommet inn og 
alle ble oversendt til låtskriver.  

Konklusjonen etter to ulike runder med innspill var at senterungdommens nye sang bør 
være en sang som står seg over flere år. Innspill som gikk igjen, var at sangen burde være 
sving-dansbar og mulig å synge. Dette er innspill som vi har lagt stor vekt på og vil prege 
sangen.  

Senterungdommens ny sang lanseres på Landsmøtet 2020. 

 

12.3 Senterungdommens internasjonale poscast 
Senterungdommen startet opp en internasjonal podcast med støtte fra LNU i 2020. Navnet 
på podcasten er Fred, frihet og tollvern. Hittil har fem episoder blitt spilt inn og publisert, 
med disse temaene: Uighur-situasjonen, EU/EØS, handelspolitikk, Norden og NCF og 
sikkerhetspolitikk.  

Gjennom dette prosjektet har internasjonalt utvalg lært mye, blant annet hvordan søke LNU, 
hvordan man fysisk organiserer en podcast og hvordan en kan få ut denne til lytterne sine. 
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Alt i alt har dette vært et nyskapende og lærerikt prosjekt som vi håper Senterungdommen 
får god nytte av i årene som kommer. 

Med podcasten har vi etablert en merkevare som skal kunne holde seg over tid, også til 
andre formål enn internasjonal politikk. Både utstyr og kompetanse vil forbli i organisasjonen, 
noe vi håper å bygge videre på. 

13. Vedtatte resolusjoner i arbeidsåret 2019-2020 
Resolusjon Organ Når 
Ja til forbud mot konverteringsterapi Landsmøte November 
Sats på høyere utdanning i hele 
landet! 

Landsmøte November 

Tegnspråk for framtida Landsmøte November 
Ja til en bærekraftig utvikling av 
pelsdyrnæringen! 

Landsmøtet November 

Få Nord-Norge på skinner! Landsmøtet November 
Lokalt næringsliv + skolen = sant Landsstyret Januar 
Fyrverkeri må reguleres strengere Landsstyret Januar 
Gjør oljefondet grønt! Landsstyret Januar 
Flytt iskanten sørover Landsstyret  Januar 
Styrk NATO som forsvarsallianse Landsstyret Januar 
Våre krav til fremtidens lokalsamfunn 
(Senterungdommen erklærer 
sentraliseringskrise) 
 

Landsstyret Mars 

Slik skal Norge holde hjulene i gang Landsstyret Mai 
Ein ruspolitikk til det beste for alle Landsstyret Mai 
Sletting av utviklingslands gjeld – en 
effektiv bistandspolitikk 

Landsstyret Mai 

Øk antall studieplasser innen medisin, 
psykologi og veterinærmedisin! 

Landsstyret Mai 

Ikke straff den engasjerte 
ungdommen 

Landsstyret Oktober 

Meir silo – mindre landbruksplast Landsstyret Oktober 
Norge må fordømme 
konsentrasjonsleirene i Øst-Turkistan 

Landsstyret Oktober 

Nei til WTOs datahandlingsregler Landsstyret Oktober 
Sterkere statlig styring av Equinor Landsstyret Oktober 
Internasjonal innsats mot Tyrkias 
invasjon av Nord-Syria 
 

Sentralstyret Desember 

Rettigheter til asylsøkere i påvente av 
utsendelse 

Sentralstyret Desember  

Handel med klima i spissen Sentralstyret Februar 
Digitalskatt i en digital verden Sentralstyret Juni 
Kina må følge menneskerettighetene Sentralstyret Juni 
Panteordning for plast Sentralstyret Juni 
Kortbanenettet må utviklast, ikkje 
avviklast! 

Sentralstyret September 

Hundens helse må komme først! Sentralstyret September 
Kashmir-konflikten Sentralstyret September 
Strengere krav til Mercosur-avtalen Sentralstyret  September 
Skjerp LHBTQ-rettighetene i Polen nå! Sentralstyret September 
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Evakuer Moria no! Sentralstyret September 
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