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1. Innledning 
2021 er året der Senterungdommen bidro til at Senterpartiet gjorde sitt nest beste stortingsvalg i 
historien med 13,5%. Senterungdommen gjorde sitt beste skolevalg ved stortingsvalg på 28 år, 
takket være en solid arbeidsinnsats og stå på vilje fra Senterungdommens medlemmer. 

Senterungdommen sine hovedsaker var: Stoppe sentraliseringa og satse på hele landet, og skape 
nye grønne jobber som kutter klimautslipp.  

 Arbeidsåret 2020-2021 har i stor grad vært preget av forberedelser til valgkamp og Covid-19 
restriksjoner. Det gjorde 2021 til et annerledes år. For første gang i Senterungdommens historie 
ble landsmøte gjennomført digitalt. Senterungdommens stortingsprogram for 2021-2025 ble 
behandlet og vedtatt digitalt. I tidsperioden 6. november 2020 til midten av mai 2021 ble det 
meste av Senterungdommen sin aktivitet, på alle plan i organisasjon, gjennomført digitalt. På 
grunn av både nasjonale og lokale korona restriksjoner var det kraftig begrensninger på sosial 
kontakt mellom folk. Dette har satt motivasjonen til organisasjonen på prøve, men både 
stortingsvalget og skolevalget viser tydelig at vi har holdt farten og motivasjonen oppe! 

 Senterungdommens sentralledd startet arbeidet med forberedelser til valgkamp raskt etter 
landsmøtet. Både sentralstyremøter, landsstyremøter, behandling av stortingsprogram og felles 
møte med alle Senterungdommens utvalg ble gjennomført digitalt. Senterungdommen har 
jobbet svært hardt, godt og grundig, på tross av at møter har vært gjennomført digitalt.  

Senterungdommen har i 2021 hatt fem utvalg. Politik utvalg (PU), Organisatorisk utvalg (OU), 
Internasjonalt utvalg (IU), kontaktfylkeutvalget (KfU) og nytt av året Unge folkevalgt utvalget(UfU).  

Senterungdommens utvalg er underlagt sentralstyret og er sentralleddets utvidede arbeidslag. 
Utvalgene har hatt hyppig digitalt møteaktivitet og fulgt opp arbeidsplanen på en svært god 
måte. I tillegg til arbeidsplanen, har Senterungdommens sentralledd lagt særlig vekt på 
valgkampstrategien som styrende dokument.  

Senterpartiet avholdt landsmøte 4.-5. juni.  På grunn av koronarestriksjoner ble dette gjennomført 
delvis digitalt. Senterungdommen gikk ut av landsmøtet som den store vinneren, med store 
politiske gjennomslag både etter programprosessen og i selve landsmøtet. Senterungdommen 
sto sammen som et godt koordinert og forberedt lag. Det ga resultater.   

Senterungdommens kontor har jobbet med økonomi, sakspapirer, medlemsoppfølging, 
prosjektoppfølging og digitale arrangementer. På grunn av Covid-19 jobbet også kontoret fra 
hjemmekontor i perioden november-mai. I denne perioden ble det avholdt hyppige kontormøter 
for å samkjøre det daglige arbeidet. Kontoret har jobbet løpende igjennom året med å forbedre 
intern og ekstern kommunikasjon, med et mål om å utvikle engasjementet hos medlemmer og 
skape synlighet for partiet.   

Senterungdommen bidro i 2021 til å kaste regjeringa bestående av Høyre, Venstre og Kristelig 
Folkeparti og innsatte en ny regjering bestående av Senterpartiet og Arbeiderpartiet. Av 28 
Stortingsrepresentanter valgt inn på Stortinget fra Senterpartiet er fire under 30 år. Det er Marit 
Knutsdatter Strand fra Oppland, Emilie Enger Mehl fra Hedmark, Lisa Marie Ness Klungland fra 
Rogaland og Anja Ninasdotter Abusland fra Agder. På grunn av regjeringssamarbeidet og 
utnevnelse av statsråder møter i tillegg Maren Grøthe fra Sør-Trøndelag fast på Stortinget for 
Forsknings- og høyereutdanningsminister Ola Borten Moe. Senterungdom Emilie Enger Mehl er 
også utnevnt til statsråd og er justisminister! Andre Senterungdommer i regjeringsapparatet er 
statssekretær Bent-Joacim Bentzen (Forsvarsdepartementet), politisk rådgiver Marie Lamo 
(Forsvarsdepartementet), Ada Johanna Arnstad (Finansdepartementet), politisk rådgiver Ingrid 
Nikoline Sand (Kommunal- og distriktsdepartementet), politisk rådgiver Signe Bjotveit 
(Kunnskapsdepartementet) og politisk rådgiver Kenneth Engvoll Løland (Utenriksdepartementet).  

Hurdalsplattformen inneholder flere gjennomslag for Senterungdommen. Plattformen leverer på 
hovudsakene våre: stopp sentraliseringane og sats på hele landet, og kutt utslipp og skap 



 
 

4 
 

arbeidsplasser. Av konkrete punkter skal det blant annet innføres et nasjonalt ungdomskort for 
kollektivtransport, sikre at alle husstander skal ha høyhastighetsbrebånd innen 2025 og fjerne 
egenandelen for pasienter til og med 25 år for behandling innen psyksike helsevern. Politikk 
nytter! 
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2.    Landsmøtet 
2.1 Digitalt landsmøtet 2020 
Senterungdommens 71. Landsmøte ble Senterungdommens første digitale landsmøte. Tre dager 
før Senterungdommen skulle samles på Quality Airport Hotel Gardermoen eskalerte covid-19 
situasjonen i Norge, og det ble besluttet å avlyse det planlagte arrangementet og erstatte det 
med et digitalt møte i Microstoft Teams. Landsmøtet ble avholdt 7. november. Delegatantallet 
igjennom møtet lå på rundt 160. 

Et sekretariat bestående av arbeidsutvalget, ansatte og ordstyrerne Knut Skinnes og Karen 
Følgesvold var samlet på kontoret i Akersgata 51, hvor landsmøtet ble “sendt fra”. Med god 
teknisk bistand fra brødrene Nygård i Troms, ble møtet og digitale avstemminger gjennomført på 
godt vis. 

På grunn av en brå helomvending og kort forberedelsestid fra fysisk til digitalt møte, vedtok 
landsmøtet å kun behandle nødvendige landsmøtesaker. Disse sakene var som følger: 

- Møtekonstituering 
- Årsmelding 2020 og kontrollutvalgets rapport 
- Kontingent og honorar 
- Regnskap 2019, budsjett 2021 og rullering av økonomiplan 
- Vedtekter 
- Valg 
- Medlemskap paraplyorganisasjoner. 

Landsmøtets store sak skulle være Stortingsprogram 2021-2025. Behandlingen av dette 
programmet ble besluttet utsatt. 

Alle innsendte resolusjoner har blitt behandlet eller avvist, etter en behandlingsplan vedtatt av 
landsstyret. 

 

2.2 Behandling av stortingsvalgprogram 2021-2025 
Grunnet en rask omorganisering av landsmøtet 2020 ble behandlingen Senterungdommens 
stortingsvalgprogram 2021-2025 utsatt. Landsstyret vedtok at programmet skulle behandles 
digitalt, hvor hvert fylkeslag kunne ha med samme antall delegater som de hadde på landsmøtet 
2020. 

Helgen 5.-7. februar var Senterungdommen igjen samlet digitalt. Helgen ble oppdelt i bolker på 
to til tre kapitler fra programutkastet, som først ble debattert før endringsforslagene ble votert 
over. “Enkle” voteringer ble votert over i Microsoft Forms. Dette var typiske voteringer hvor 
endringsforslagene ikke skulle settes opp mot andre endringsforslag. “Vanskeligere” voteringer 
som krevde ordstyring og hvor endringsforslag skulle settes opp mot hverandre ble votert over i 
GoPlenum. 

Hele møtehelgen ble arrangert på plattformen Microsoft Teams. På grunn av smittesituasjonen i 
Oslo ble det samlet et sekretariat i Melhus i Trøndelag, ledet av organisatorisk nestleder Dorthea 
Elverum. Ordstyrere var Ada Johanna Arnstad, Mattis Minge, Maren Grøthe og Siv Sætran. Nora 
Stein Baustad bidro også i den praktiske gjennomføringen i Melhus. Brødrene Nygård i Troms 
stilte igjen opp med god teknisk bistand. 

Etter mange timer på Teams, gode debatter og spennende voteringer, vedtok 
Senterungdommen søndag 7. februar på ettermiddagen et nytt stortingsvalgprogram for 
perioden 2021-2025. 
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3. Politisk arbeid i arbeidsåret 
3.1 Innledning 
Politisk arbeid står alltid sentralt i eit ungdomsparti, men særleg i valår. Det har vore arbeidd 
systematisk med stortingsvalet gjennom heile arbeidsåret, med særleg fokus på skulering, 
mediearbeid og politiske vedtak i form av resolusjonar og program.  

Tidleg i arbeidsåret blei det handsama to større dokument som har vore særleg viktige for det 
politiske arbeidet i organisasjonen. I januar vedtok landsstyret ein valkampstrategi som mellom 
anna peika på to politiske hovudsaker som har lagt føringar for det politiske arbeidet. I februar blei 
endeleg stortingsvalprogrammet handsama og vedteke.  

På alle ordinære landsstyre- og sentralstyremøter har det vore politiske drøftingar og skuleringar. 
Å vere synlege i tradisjonelle og sosiale media har vore i fokus heile arbeidsåret.  

Senterpartiet sitt landsmøte i juni blei eit politisk høgdepunkt i arbeidsåret. Senterungdomen 
utgjorde tradisjonen tru den største delegasjonen og takka vere dyktige ungdomar i heile landet, 
som gjekk på talarstolen og tok kampane i eigne fylker, fekk vi viktige gjennomslag. Torleik Svelle 
sin uvurderlege innsats i programkomiteen må også nemnast.  

Den viktigaste arbeidsoppgåva til Senterungdomen i eit valår er skulevalkampen. I samband med 
skulevalkampen blei det arrangert regelmessige debattantmøter og lagt til rette for laupande 
dialog i interne forum. I tillegg har det utvalet for unge folkevalde har hatt ekstra fokus på å følgje 
opp ungdomskandidatane. Senterungdomen landa på 8% og gjorde sitt beste skuleval på 28 år! 

 

3.2 Debattperm  
Å utarbeide ein debattperm har vore eit av dei større førebuingsprosjekta i forkant av skulevalet. 
Ansvaret for debattpermen ligg hjå politisk utval, som i tida frå januar til juli brukte mykje tid på 
dette arbeidet. Utvalet blei tidleg einige om ein tredelt struktur, der dei to hovudsakene frå 
valkampstrategien utgjorde del 1, som blei høgast prioritert. Eit utval større saksområder som 
typisk vert tema i skuledebattar blei samla i del 2, medan del 3 bestod av nokre mindre 
debatterte saksområder og nokre heilt konkrete saker.  

Førsteutkastet blei sendt på høyring i organisasjonen 16.04-06.05. Etter høyringsrunda arbeidde 
PU seg gjennom dokumentet enno ein gong for å ytterlegare forbetre innhaldet. Etter kvart som 
råmaterialet var ferdig, tok informasjonsrådgjevar Kim Klausen ansvar for eit grafisk løft av 
dokumentet. Den endelege versjonen blei sendt ut digitalt til landsstyret 17.06, og dei fysiske 
eksemplara blei sendt til fylkeslaga i posten så snart som praktisk mogleg.  

 

3.3 Politisk samarbeid med andre organisasjoner  
Senterungdommen har en rekke paraplyorganisasjoner som er relevante for internasjonalt utvalg 
å følge opp. Jesper Nohr sitter i styret i Nordiska Centerungdomens Förbund, NCF, og har 
således fulgt opp denne organisasjonen løpende. På representantskapsmøte i NCF våren 2021 
deltok Ingrid Nikoline Sand, Kristin Amrud, Jens Bartnes og Jesper Nohr. Der fikk 
Senterungdommen vedtatt en resolusjon om satsing på skogen, med sterk kritikk av EU sine nye 
skogpolitiske tiltak. På toppmøtet i NCF høsten 2021 deltok Ibrahim Ali, Anora Rusten, Halvard 
Brundtland, Ingrid Nikoline Sand og Jesper Nohr. Til dette møtet har Senterungdommen fremmet 
en resolusjon om å reforhandle Chicago-konvensjonen. De viktigste momentene i oppfølgingen 
av NCF har vært å sikre politiske gjennomslag og å forsøke å bedre den økonomiske situasjonen i 
organisasjonen. Ungdomens Nordiska Råd følges opp parallelt med NCF, og Jesper Nohr deltok 
på den årlige sesjonen i København i oktober 2021.  
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Norges Sosiale Forum har blitt fulgt opp av Anora Rusten og Jesper Nohr. Hovedfokus i denne 
organisasjonen har vært å skape dialog med andre medlemsorganisasjoner og å gjennomføre 
Globaliseringskonferansen 2021, som for øvrig skjer samtidig som landsmøtet i 
Senterungdommen. 

Støttekomiteen for Vest-Sahara har blitt fulgt opp av Jesper Nohr gjennom hans verv som 
styremedlem i organisasjonen. Øvrige organisasjoner har blitt fulgt opp gjennom dialog der det 
har vært aktuelt. 
 

3.4 Valgkampstrategi 
Senterungdommens valgkampstrategi er en overordna plan for organisasjonens valgkamp. 
Strategien inneholder målene vi har satt oss og hvordan vi skal nå dem. Valgkampstrategien 
skisserer også en ansvarsfordeling for arbeidet med valgkamp innad i organisasjonen. 

Arbeidet med valgkampstrategien for 2021 startet allerede våren 2020. Strategien ble endelig 
vedtatt på landsstyrets møte i 8.-9. januar 2021.  

Senterungdommen gikk inn i årets valgkamp med to overordna politiske saker, som skulle forme 
vårt budskap:  

• Stopp sentralsiseringa og sats på hele landet.  
• Skap nye grønne arbeidsplasser og kutt utslipp.  

Valgkampstrategien har i tillegg til dette lagt føringer for hvordan vi har lagt opp skoleringen, 
annonseplan og skolevalgkampstrategi for arbeidsåret. Sentralstyret har jobbet med både 
valgkampstrategien og arbeidsplanen på alle ordinære møter igjennom arbeidsåret.  

 

3.5 Tiltak i arbeidsplanen 
PU har ansvar for at det blir lagt fram resolusjoner til hvert landsstyre- og 
sentralstyremøte 

Gjennomført 
(ordinære møter)  

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

Delvis gjennomført 

Sentralstyret, PU og IU skal sørge for at det er politisk skolering på hvert 
landsstyremøte. 

Gjennomført 

Sentralstyret skal, i samarbeid med de ulike utvalgene, ta ansvar for at det 
blir gjennomført minst en politisk kampanje i forkant av valget. Den første 
skal lanseres på Vårslepp.  

Gjennomført 
 

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

Ikke relevant  

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

Delvis gjennomført 

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

Gjennomført 

Senterungdommens valgkampstrategi er førende for valgkampen, denne 
skal vedtas på årets første landsstyremøte. Sentralstyre og kontoret har 
ansvar for at den følges opp og gjennomføres. 

Gjennomført  

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

Delvis gjennomført  

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

Ikke gjennomført 

Det utarbeides en nasjonal debattperm, denne lanseres senest på 
sommerleir. 

Gjennomført 

Tips og erfaringen til hvordan fylkes- og lokallag kan lykkes lokalt samles 
og distribueres. 

Gjennomført  
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Det etableres et storbynettverk som skal arbeide med hvordan 
senterungdommen kan lykkes i store byer. 

Gjennomført  

Det skal avholdes debattskolering på alle nasjonale arrangement. Gjennomført 
Skoleringsarbeidet om leserinnlegg og medietrening intensiveres Gjennomført 
Sentralstyret skal legge til rette for gode nettverksarenaer for 
ungdomskandidater og skoledebattanter 

Gjennomført 

Senterungdommen skal publisere gjennomtenkt og godt innhold på 
sosiale medier gjennom hele valgkampen. 

Gjennomført  
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4. Organisatorisk arbeid i arbeidsåret 
4.1 Innledning  
Arbeidsåret vi har lagt bak oss har vært et valgår og dette har naturligvis også preget det 
organisatoriske arbeidet i organisasjonen. Det har vært forberedelse og gjennomføring av 
valgkamp som har vært hovedfokus i alt organisatorisk arbeid. I arbeidsplanen for 2020-2021 
hadde vi mange tanker om arrangement, reising og verving. Det ble ikke helt som vi hadde 
planlagt og ønsket, men vi har allikevel jobbet en del med alternative måter å gjøre ting på, samt 
andre tilbud vi kunne gi våre medlemmer, lokallag og fylkeslag. Vil benytte anledningen til å 
skryte stort over arbeidet som ble gjort i fylkeslag under det året vi har vært igjennom. Det er blitt 
jobbet hardt, kreativt og nytenkende for å arrangere og skape nye arenaer for skolering og 
møtevirksomhet. Dette er en stor styrke ved Senterungdommen som organisasjon.   

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.  

  

4.2 Korona  
Korona har preget det organisatoriske arbeidet i arbeidsåret 2020-2021 i stor grad. Dessverre la 
korona og restriksjoner i tilknytning til den, mange hinder for oss. Vi har allikevel forsøkt å finne 
alternative måter å jobbe på, som for eksempel å gjøre arrangement digitale eller sende ut skriv 
med tips og være på tilbudssiden for å bistå fylkeslag og lokallag i det organisatoriske arbeidet.  
  

4.3 Arrangementer og skolering  
Alle våre store nasjonale arrangement måtte dessverre avlyses i den formen vi har hatt tidligere. 
Dette gjelder spesielt Vårslepp og sommerleir som er to store og viktige arenaer for medlemmer 
i Senterungdommen. Her lagde organisatorisk utvalg skriv både til regionale skoleringer og 
«sommertreff i hele landet» som var fylkesvise eller regionale samlinger som samlet mange 
medlemmer. Heldigvis fikk mange Senterungdommer deltatt på fysiske samlinger selv om de 
nasjonale arrangementene ble avlyst. 

4.3.1 Utvalgshelg  
22.-24. januar ble det arrangert utvalgshelg for alle utvalgene i Senterungdommen. Utvalgshelga 
markerte et virkelig startskudd for arbeidsåret og ble i hovedsak planlagt og gjennomført av OU, 
med hjelp av sentralstyremedlemmer. Den ble avholdt digitalt, med at utvalgene hadde separate 
Teams-rom, samt noen fellesbolker. 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 eller fokus 
på samarbeid og kommunikasjon på tvers av utvalgene. Det å møtes over Teams er langt fra 
optimalt på et slikt arrangement, men på tross av det var tilbakemeldingene gode fra de som 
deltok. Utvalgene fikk kommet godt i gang med arbeidet.  

4.3.2 Toppskolering  
Årets toppskolering skulle etter planen være en samling for våre ungdomskandidater og 
arrangeres i samarbeid mellom OU og Unge folkevalgte utvalg. Den ble først planlagt i april og 
senere forskjøvet til mai. før vi måtte avlyse som fysisk samling. Det ble istedenfor organisert en 
del temakvelder hvor Unge folkevalgte utvalg var hovedarrangør.  

Det ble gjennomført tre temakvelder for ungdomskandidatene. På den første samlingen snakket 
Ola Borten Moe om hvordan man arbeider som kandidat i valgkampen, og ga tips om hvordan 
man kan få på saker i mediene. På samme samling ble det gjennomført en medieskolering der 
ungdomskandidatene ringte en “journalist” for å selge inn en sak. På den andre samlingen var 
Sandra Borch innleder. Hun snakket om hvordan hun arbeidet som ungdomskandidat ved forrige 
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stortingsvalg. Hun snakket også om hvordan hun arbeider med media til daglig, og kandidatene 
fikk mulighet til å stille henne spørsmål. I tillegg var det en skoleringsbolk med fokus på 
leserinnlegg. På den tredje samlingen var det fokus på hvordan man kan arbeide med sosiale- og 
tradisjonelle medier gjennom sommeren, hvor Erlend Kvittum Nytrøen var innleder. Alle 
samlingene ble avsluttet med erfaringsutveksling i grupperom.  

Det ble også sendt ut mediepakker til ungdomskandidatene gjennom valgkampen, som de 
kunne bruke til å selge inn saker i mediene. De fikk også tilbud om å kontakte UFU hvis de 
trengte hjelp i valgkampen.  

4.3.4 Debattskolering  
Senterungdommen arrangerte digital debattskolering 16.-17. april 2021. 
Rett etter landsmøtet i november gikk organisatorisk utvalg i gang med å sende inn søknad om 
pengestøtte fra LNU for debattskolering. Denne søknaden ble dessverre avvist. Grunnen var at 
dette ble ansett som et arrangement som lå naturlig i vårt årshjul og derfor ikke ga grunnlag for 
støtte. Senterungdommen planla derfor først en fysisk debattskolering, men noe nedskalert. Vi 
forsto raskt at de gjeldende smittevernsrestriksjonen ikke ville tillot oss å samle folk, og 
arrangementet ble derfor et digitalt arrangement som ble gjennomført 16.-17. april. Hovedfokuset 
i skoleringa handla om faglig påfyll for alle som skulle gå skoledebatter, opplæring i god 
debatteknikk og hvordan vi skulle få debattene til å sette oss i fokus. Flere sterke navn med mye 
skoledebatt erfaring hadde innledninger om tema. Det ble også gjennomført praktiske 
debattøvelser, selv om skoleringa var digital.  
 

4.3.5 Langtidsstrategi  
Langtidsstrategien er et viktig styringsdokument som skal gjelde i fire år frem i tid for 
organisasjonen. Arbeidet med langtidsstrategi har vært gjennomgående gjennom året. Det har 
vært tema på alle sentralstyrets møter der vi har diskutert ulike temaer som er viktig for 
organisasjonen. Her ble ansvaret delegert til arbeidsutvalget med å fremlegge en strategi, der 
organisatorisk nestleder har ledet arbeidet. For å gjøre en liten kartlegging i organisasjonen ble et 
skriv med ulike spørsmål sendt ut til fylkeslederne på e-post 29. juni med svarfrist 20. august. Det 
ble sendt ut påminnelser på sensommeren og vi mottok svar fra 10 av 16 fylkeslag. Denne 
kartleggingen har vært med på å danne grunnlaget for strategien som fremlegges.  

Strategien legges fram på og skal behandles av landsmøtet 2021. 

  

4.4 Verving  
Verving er en kontinuerlig oppgave i Senterungdommen. I inneværende arbeidsplan har vi som 
mål å være det ungdomspartiet med flest aktive medlemmer i sentrum, samt stabilisere oss på 
2000 medlemmer. Vi var rundt 2000 medlemmer ved nyttår, selv om det gjenstår å se hvordan vi 
havner i inneværende periode. 

For å opprettholde et høyt medlemstall er det viktig å få inn kontingent fra medlemmer vi har fra 
før, samnt å få til nyrekruttering. Forholdene for verving i starten av arbeidsåret var vanskelig med 
full lock-down, men i skolevalgkampen ble det vervet mange nye medlemmer. Her ble det gjort 
en kjempeinnsats fra medlemmer, lokallag og fylkeslag og det skal bli spennende å se hvor vi 
havner. Vi har en vervestrategi som ble vedtatt i 2020, hvor det er flere tips til verving. Mange 
medlemmer har også gode tips til hvordan vi verver som vi må få delt med hverandre i tiden 
fremover.  

Vi valgte å sette i gang en vervekampanje som varte fra 1 juli til 1. oktober. Der det fylkeslaget 
som har størst prosentvis vekst i sitt fylkeslag vil bli kåret på landsmøtet i november og vil bli 
gjevt premiert. Verving er et kontinuerlig arbeid, men det er veldig bra jobbet i året vi har lagt bak 
oss.  
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 4.5 Unge folkevalgte 
Arbeidet med oppfølging av Senterungdommens unge folkevalgte dette arbeidsåret har vært 
todelt. Den ene delen har handlet om å gi våre folkevalgte på fylkesting og i kommunestyrer 
faglig påfyll og hjelp med det de har lurt på. Den andre delen har vært knyttet til å bistå 
ungdomskandidatene til Stortingsvalget fram mot valgkampen.  

Det har derfor blitt arrangert både webinarer for unge folkevalgte og egne møter for alle 
ungdomskandidater. Ungdomskandidatmøtene var en plattform hvor kandidatene fikk mulighet 
til å utveksle ideer og erfaringer samtidig som det ble gitt litt skolering og faglig påfyll. Det er 
svært gledelig at vi i skrivende stund kan konstatere at Senterungdommen får minst fire unge 
folkevalgte på Stortinget den neste fireårsperioden.  

 
4.6 Nøkkeltall 
4.6.1 Medlemstall 
(tall for 2021 er pr. 05.11.2021) 

Fylke 2011 2012 2013 201
4 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Østfold 65 51 42 48 56 71 68 61 72 78 83 
Akershus 111 102 102 91 102 110 99 80 98 103 93 
Oslo 44 32 29 32 31 29 36 40 40 45 26 
Hedmark 84 69 86 122 149 130 124 121 132 138 138 
Oppland 121 128 102 137 175 183 149 181 205 186 197 
Buskerud 184 187 105 81 113 106 87 96 112 101 83 

Vestfold 38 38 38 47 43 42 38 37 36 28 28 
Telemark 37 32 34 64 106 112 87 90 95 99 88 
Agder 69 52 62 73 110 113 83 89 114 102 92 
Rogaland 91 79 156 211 222 227 202 205 187 179 150 
Hordaland 72 71 69 65 110 122 111 135 134 127 110 
Sogn og 
Fjordane 

127 102 107 145 164 157 152 121 157 134 105 

Møre og 
Romsdal 

102 76 60 73 105 106 89 94 97 109 83 

Trøndelag 262 227 263 272 345 332 315 312 296 281 239 
Nordland 117 104 82 90 119 148 115 141 148 139 124 
Troms 96 78 56 85 73 51 47 51 82 76 77 
Finnmark 42 27 15 16 21 19 26 29 69 67 53 
Sum 1662 1455 1408 165

2 
2044 205

8 
1828 1883 2074 1992 1769 
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4.6.2 Lokallag  
Fylke 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Østfold 4 1 0 0 0 1 2 0 1 3 4 

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

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

Hedmark 3 4 4 3 5 4 4 5 4 3 2 

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

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

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

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

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

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

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

Sogn og 
Fjordane 

5 8 9 9 8 11 8 6 6 6 6 

Møre og 
Romsdal 

3 3 2 2 3 3 5 4 4 8 8 

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

Nordland 1 2 1 4 2 2 1 4 7 4 3 

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

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

SUM 76 76 63 60 60 68 73 66 75 82 77 
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4.6.3 Frifond 
Støtteordningen Frifond organisasjon gir tilskudd til lokallag i landsdekkende, frivillige og 
demokratiske organisasjoner. Midlene deles ut til sentralleddet i organisasjonene, som fordeler 
det videre til sine lokallag. Målet med ordningen er å øke aktiviteten til lokallag over hele landet. 
Midlene tildeles av Landsrådet for barne- og ungdomsorganisasjoner, og forvaltes i 
Senterungdommen av generalsekretær. 

For 2021 har Senterungdommen fått tildelt kr 363 584 i frifondsmidler. Dette er 128 171 kr lavere 
enn året før, på grunn av manglende dokumentasjon for lokallag for grunnlagsåret 2019.  Av de 
tildelte midlene går 5 %, altså kr 18 179 til administrasjon. LNU har i tillegg vedtatt å overføre 
Senterungdommens restmidler på kr 332 745 fra 2020 til 2021, slik at den samlede frifondspotten 
til utdeling er på kr 678 150. Dette har gitt gode muligheter for lokal aktivitet! 

Til tross for covid-19 har det i 2021 vært arrangert mye god aktivitet rundt om i hele landet, og kun 
et par av de planlagte arrangementene har blitt avlyst. Eksempler på noen av aktivitetene er 
juleavslutning, hyttetur, ferjeturné, pizzakveld, skoleringshelg og sommerleir. 

Frifond 2020 endte slik: 

Søkt sum 456 786,- 
Tildelt sum 339 762,- 
Brukt sum 241 677,- 
Antall søknader 46 
Antall lokallag 24 

 

Per 1. november 2021 gjelder følgende tall for Frifond 2021: 

Totalt til utdeling 678 150,- 
Søkt sum 559 761,- 
Tildelt sum 441 151,- 
Antall søknader 52 
Antall lokallag 25 

 

 

4.7 Tiltak i arbeidsplanen 
Det gjennomføres et eget arrangement for nivå 4 på våren, 
som i 2021 blir en samling for ungdomskandidater.   
  

Delvis gjennomført, 
Fysisk samling avlyst på 
grunn av koronna, 
alternativte webinarer.  

Aktivt bruke eksterne for skolering innen kursledelse, 
utadrettet kommunikasjon, sosiale medier osv.  
  

Delvis gjennomført  

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

Delvis gjennomført  

Årshjulet for fylkes- og lokallag videreføres og utvikles:   
Grønnskolering: Arrangeres på fylkesnivå. Programmet skal 
innebefatte nivå 2 i skoleringsprogrammet. Fylkene 
oppfordres til å ha egne arrangement, men fylker kan også 
samarbeide om arrangementet.  
Politisk aksjon: På våren arrangeres en felles aksjon knyttet til 
et politisk tema, der alle lokallag deltar. Sentralleddet bistår 
med relevant materiell og oppskrifter på aktivitet.  
  

Delvis gjennomført  
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Det skal arrangeres en vervekampanje våren 2021. 
  

Gjennomført, satt til 
sommer/skolevalgkamp 
(1. juli-1. oktober) 

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

Gjennomført  

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

Gjennomført  

Det skal arrangeres en utvalgshelg tidlig i arbeidsåret der OU 
har hovedansvar for planlegging og gjennomføring.   
  

Gjennomført  

OU, i samarbeid med sentralstyret, skal utvikle 
skoleringsopplegg i tråd med valgkampstrategien og 
tilgjengeliggjøre dette for fylkes og lokallag.  
OU skal kvalitetssikre skoleringsprogrammet i begynnelsen 
av arbeidsåret.  
  

Gjennomført  

Skoleringsprogrammet gjennomføres på Vårslepp, 
grønnskoleringer på våren og på sommerleir.  
  

Delvis gjennomført. Ikke 
fysisk på grunn av 
koronna  

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  

Det skal søkes eksterne midler for å få arrangert en 
debattskolering. 
  

Gjennomført  

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

Gjennomført  

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

Delvis gjennomført  
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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.  

Arbeidsåret 2021 har vært preget av koronarestriksjoner, som har ført til at de aller fleste møtene 
igjennom arbeidsåret har vært digitale. Dette skaper noen utfordringer knyttet til hvordan laget 
bindes sammen  

Kontaktfylkeordningen har også i år fungert som et bindeledd for kontakten og 
informasjonsflyten i organisasjonen. Denne ordningen fungerer godt, men må fortsatt 
videreutvikles. 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 sikre best mulig oppfølging og bistand ovenfor 
fylkeslagene, er anbefalt fokus for neste års sentralstyret. 

 
5.2 Samarbeid mellom de ulike delene av 
Senterbevegelsen 
Det formelle samarbeide med Senterbevegelsen skjer gjennom representasjon i organer i 
Senterpartiet som leders plass i Senterpartiets sentralstyret, og Senterungdommens fire plasser i 
Senterpartiets landsstyret. I disse organene er det også representanter fra Studieforbundet og 
Senterkvinnene. 

Den mer daglige dialogen går gjennom generalsekretærene i de fire organisasjonene som er 
tilknyttet 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.  

De ansatte i Senterungdommen har stor nytte av å dele kontorfellesskap med Senterpartiets 
hovedorganisasjon, og opplever 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 var også representert i 
Senterpartiets programkomité.  

Senterpartiet avholdt landsmøte i fra 4.-5. juni. På grunn av koronarestriksjoner ble dette 
gjennomført delvis digitalt. Senterungdommen gikk ut av dette landsmøte som den store 
vinneren, med store politiske gjennomslag både etter programprosessen og i selve landsmøtet. 
Senterungdommen sto sammen som et godt koordinert og forberedt lag. Det ga resultater.   
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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. I tillegg har det vært tett samarbeid om Senterbevegelsens 
internasjonale prosjekt i Nepal. 

I 2021 har Senterungdommen vært representert i Studieforbundets representantskap ved leder 
Torleik Svelle. 

 

5.2.3 Samarbeid med Senterkvinnene 
Senterungdommen og Senterkvinnene har hatt et godt samarbeid om politisk gjennomslag i 
sentralstyret og på landsmøtet i Senterpartiet. Senterungdommen har også hatt innledning for et 
medlemsmøte i Senterkvinnene.   
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6. Internasjonalt engasjement  
6.1 Nordiska Centerungdommens Fo ̈rbund (NCF) 
Senterungdommen har hatt et godt samarbeid med NCF i arbeidsåret. Jesper Nohr sitter i styret i 
NCF med Anora Rusten som sin vara, og har således fulgt opp denne organisasjonen løpende. På 
repskapet i NCF våren 2021 deltok Ingrid Nikoline Sand, Kristin Amrud, Jens Bartnes og Jesper 
Nohr. Der fikk Senterungdommen enstemmig vedtatt en resolusjon om satsing på skogen, med 
sterk kritikk av EU sine skisserte nye skogpolitiske tiltak. På toppmøtet i NCF høsten 2021 deltok 
Ibrahim Ali, Anora Rusten, Halvard Brundtland, Ingrid Nikoline Sand og Jesper Nohr. Til dette 
møtet fremmet Senterungdommen en resolusjon om å reforhandle Chicago-konvensjonen som 
ble enstemmig vedtatt. De viktigste momentene i oppfølgingen av NCF har vært å sikre politiske 
gjennomslag, levelige kompromisser for alle medlemsorganisasjoner og å forsøke å bedre den 
økonomiske situasjonen i organisasjonen.  

 
6.2 Ungdommens Nordiske Ra ̊d (UNR) 
Ungdomens Nordiska Råd følges opp parallelt med NCF, og Jesper Nohr deltok på den årlige 
sesjonen i København i oktober 2021. Det har i skrivende stund ikke blitt avgjort hvilke 
resolusjoner NCF sender videre til UNR eller hvem som nomineres til presidentskapet fra NCF. 

6.3 Senterbevegelsens internasjonale prosjekt i Nepal 
Senterpartiet er i perioden 2020-2024 i et samarbeidsprosjekt med Utviklingsfondet i Nepal. Alle 
de fire organisasjonene i Senterbevegelsen er partnere i prosjektet, og det er generalsekretær 
som representerer Senterungdommen i prosjektgruppa.  

 Prosjektet finner sted i Dang-distriktet, sørvest i landet. Målgruppen for prosjektet er i hovedsak 
småskala bønder på landsbygda. Nepal er et av verdens mest klimasårbare land, og preges av 
gjentakende naturkatastrofer som flom, jordskjelv og skred. Dette rammer befolkningens 
livsgrunnlag. 68% av befolkningen får sin inntekt gjennom landbruket, og sektoren bidrar til hele 
34% av landets brutto nasjonalprodukt (BNP). Til tross for noen framskritt i fattigdomsreduksjon i 
Nepal de siste årene er Nepal fortsatt et av verdens fattigste land. 

Utviklingsfondet arbeider sammen med lokale partnere i Rapti Rural Municipality i Dang-distriktet. 

Prosjektet har 5 hovedmålsetninger: 

- Økt matsikkerhet 
- Økt klimatilpasningskapasitet 
- Økte inntekter 
- Styrket sivilsamfunn og lokale institusjoner 
- Økt likestilling og inkludering 

 

  

https://www.google.com/maps/place/Rapti+Rural+Municipality+Office/@27.8446897,82.7157942,4602m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x0:0x53534073c7b7de95!8m2!3d27.844741!4d82.7157669
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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. 

 

Delvis gjennomført 
pga. covid-19-
pandemien 

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

 

Gjennomført 

Senterungdommen skal levere resolusjoner til NCFs toppmøte og 
representantskap. 

 

Gjennomført 

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

 

Gjennomført i den 
grad covid-19-
pandemien har tillatt 
det 

Senterungdommen skal samarbeide tettere med andre organisasjoner 
om internasjonal politikk 

Gjennomført 

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

 

Gjennomført 

Videreføre Senterungdommens internasjonale podcast Delvis gjennomført 
Støtte aktivt opp om Senterbevegelsens internasjonale prosjekt i Nepal, 
og bidra til kunnskap om dette blant Senterungdommens medlemmer. 

Delvis gjennomført 
pga. covid-19-
pandemien 

Samarbeide med Senterbevegelsen om andre internasjonale prosjekter. 

 

Gjennomført 

IU skal fremme minst én resolusjon til hvert landsstyremøte Gjennomført 
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7. Informasjonsarbeid, media og kommunikasjon 
7.1 Internkommunikasjon 
De interne informasjonsmidlene som brukes mest til å formidle internkommunikasjon i 
arbeidsåret 20/21 er e-post, medlemsforumet til Senterungdommen på Facebook, samt andre 
sosiale medier, Microsoft Teams og IT-plattformene Innsiden og Min Side.  

Den interne informasjon fungerer godt, men den har også noe forbedringspotensial. Fra kontorets 
side legges alt av informasjon som skal ut til hele organisasjonen på Senterungdommens 
medlemsforum på Facebook. Mye av denne informasjonen sendes også direkte til fylkeslagene, 
som der igjen videreformidler informasjonen utover i organisasjonen.  

Det har i tidligere arbeidsår vært tilfeller hvor informasjonen ikke har kommet utover i 
organisasjonen til alle medlemmene i de ulike lokallagene, men slik vi oppfatter dette i 
arbeidsåret 20/21 så er dette ikke en like stor utfordring som tidligere. Selv om vi ser en positiv 
endring i dette så burde vi fortsette å jobbe med videre for å forsikre at informasjonen rekker ut til 
alle medlemmene.  

Det har tidligere vært utfordrende at e-post og sosiale medier som Messenger på Facebook og 
Snapchat brukes om hverandre i internkommunikasjonen. Det har skjedd forbedringer på dette 
området, men dette er fortsatt noe alle i organisasjonen må fortsette å jobbe med, slik at vi alle 
blir mer bevist på hvilken informasjonskanal som skal benyttes i ulike sammenhenger.  

Noen utfordringer med å samkjøre kontoret i starten av 2021 da det enda var hjemmekontor som 
gjaldt i Oslo, men kontoret løste dette med jevnlige Teams-møter for å få send ut viktig 

informasjon/kommunikasjon til resten av organisasjonen.  

 
7.2 Ekstern kommunikasjon  
Den eksterne kommunikasjonen føres som regel i form av medieutspill som leserinnlegg og 
andre former for medieoppslag. Fra sentral side har det også blitt brukt mer av egne kanaler, 
herunder Senterungdommens nettside, Facebook og Instagram, og det har blitt forsøket å bli mer 
ivrig på å sende ut pressemeldinger ved arrangementer og hendelser i organisasjonen til 
regionale og lokale medier.    

Som det meste i arbeidsåret 20/21 har også den eksterne kommunikasjonen til 
Senterungdommen handlet om stortingsvalget og tiltrekke seg unge velgere til partiet. 
Innleggene vi har kjørt dette arbeidsår har vært mer målrettet enn tidligere. For eksempel 
innleggene om at vi ønsket Trygve Slagsvold Vedum som statsminister og gjennomslagene 
Senterungdommen fikk på landsmøtet til Senterpartiet. 

Senterungdommene har også kjørt flere digitale annonser på Facebook, Instagram og YouTube i 
løpet av valgkampen direkte mot deltagerne på skolevalget og aldersgruppen 18-30 til 
stortingsvalget. Annonsene har hatt bra rekkevidde noe som tyder på at den betalte 
kommunikasjonen til Senterungdommen rekker ut til riktig målgruppe. 

Nettsiden har fått oppdatert design slik at den er lettere å bruke og mer imøtekommende for 
gjester. Vi har blitt bedre på å holde nettsiden oppdatert med den siste politikken, arrangementer 
og nyhetene fra organisasjonen, men spesielt nyhet fra de ulike leddene i organisasjonen har vi 
fortsatt noe forbedringspotensial på området. 

 

  



 
 

20 
 

7.3 Politiske kampanjer  
I mars sette senterungdomar i heile landet fokus på viktigheita av internett gjennom den politiske 
kampanjen #rettpånett. Politisk utval utarbeidde ein kampanjepakke med tre ulike bidragsnivå 
som blei distribuert i organisasjonen. Tema blei vald med utgangspunkt i valkampstrategien og 
hovudsaka “sats på heile landet”, samt eit ønskje om å prøve noko meir konkret enn tidlegare 
kampanjar.  

 

7.4 Podcast  
Internasjonalt utvalg har spilt inn to episoder av podkasten “Fred, frihet og tollvern” i løpet av 
arbeidsåret. Det ble spilt inn en episode om Norges forhold til Kina i mars, samt en episode om 
situasjonen i Myanmar i mai. Dette betyr at det har blitt spilt inn færre episoder i 2021 enn i 2020. 
Utvalget har møtt utfordringer i planleggingen av episoder på grunn av et heldigitalt arbeidsår, og 
denne problematikken har vært diskutert på flere av utvalgsmøtene i løpet av årene. Det er 
utfordrende å skulle gjennomføre et så omfattende arbeid uten å ha møttes fysisk en eneste 
gang i løpet av arbeidsåret. Utvalget har likevel tilegnet seg betydelig kompetanse om 
podkastarbeid, og har på hvert møte hatt diskusjoner rundt videre utvikling av denne satsingen. Vi 
har blant annet gjort gode erfaringer ved å ha både lengre og kortere episoder, både fysisk og 
digital innspilling samt hvordan en skal skape flyt i episoder og ha en god dynamikk mellom 
deltagerne. Dette er erfaringer som vi gjerne ønsker å bringe videre til de som blir ansvarlige for 
videre drift av podkasten. 

 
7.5 Tiltak i arbeidsplanen 

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

Gjennomført 

Senterungdommens arbeidsutvalg har ansvaret for at det utarbeides og 
gjennomføres en plan for hvordan Senterungdommen, gjennom både sosiale 
og tradisjonelle medier, skal sette dagsorden i valgkampen.   
  

Gjennomført 

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

Gjennomført 

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

Ikke gjennomført 

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

Gjennomført 

Senterungdommens sentralstyre er ansvarlig for å bistå informasjonsrådgiver i 
å moderere kommentarfelt i sosiale medier utenfor tradisjonell arbeidstid når 
det anses å være nødvendig.   
  

Ikke gjennomført 

Senterungdommen skal gjennom året produsere livestreamer med aktuelt 
innhold og aktuelle gjester  
  

Ikke gjennomført 
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8. Fylkesleddet i Senterungdommen  
Senterungdomen har i 2021 totalt 16 fylkeslag. Talet har sunke med eitt frå 2020 grunna 
samanslåingi av Vestfold Senterungdom og Telemark Senterungdom. 

Fylkeslagi i Senterungdomen er sjølvstendige ledd i organisasjonen og er svært viktige i arbeidet 
med å sikra god aktivitet og medlemsoppfylging i heile landet. Gjennom styrearbeid, oppfylging 
av lokallag og ikkje minst deltaking på nasjonale tilskipingar bidreg dei til utviklingi av 
organisasjonen, både i ein politisk og ein organisatorisk samanheng. 
 

8.1 Tiltak i arbeidsplanen 
Kvart fylkeslag skal etter rettleiing frå kontaktfylkesutvalet utarbeida 
sine eigen valkampstrategi. (sjå Kap8. mål 6) 

Delvis gjennomført 

Sentralstyret skal gjennom kontaktfylkesutvalet stå for oppfylgingi av 
fylkeslagi. Utvalet skal fylgja rutinane for oppfylging av fylkeslagi og 
utarbeida ein framdriftsplan med oversikt over utvalsmøte og 
ringerunder som skal vera tilgjengeleg for fylkeslagi.  (sjå Kap8. tiltak 1) 

Gjennomført 

Fylkeslagi skal bidraga aktivt i skulevalkampen gjennom å deltaka på 
debattar og stands på dei lokale og regionale skulane. (sjå Kap8. tiltak 
2) 

Gjennomført 

Sentralstyret gjennom kontaktfylkesutvalet skal syta for at 
organisasjonshandboka og andre malar/verkty er tilgjengelege og 
oppdaterte, slik at fylkeslagi lettare kan taka i bruk desse ressursane. I 
tillegg skal sentralt bidraga med hjelp til utforming av arbeidsplan og 
andre styringsdokument, der det er ynskt. (sjå Kap8. tiltak 3) 
  

Gjennomført 

Fylkeslagi skal fylgja opp årshjulet med arrangement på fylkes- og 
lokallagsplan, og bidraga til godt eit oppmøte på sentrale arrangement. 
(sjå Kap8. tiltak 4) 
  

Gjennomført 
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9. Landsstyret 
Landsstyret i Senterungdommen består av organisasjonens 16 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 møter både fysisk og digitalt. Landsstyret har i tillegg til ordinær møtevirksomhet 
og orienteringer om organisasjonens virksomhet, fokus på organisatorisk og politisk skolering. Det 
settes også av tid til «fylkesleders time» hvor fylkeslederne orienterer om aktiviteten i sitt 
fylkeslag og fylkeslederne kan dele erfaringer med hverandre. 

Møtevirksomheten i arbeidsåret har vært som følger: 

10. desember 2020 Ekstraordinært  Microsoft Teams 
8.-9.  januar 2021 Ordinært Microsoft Teams 
12. mars Ordinært Microsoft Teams 
23.-24. april Ordinært Microstoft Teams 
15.-17. oktober Ordinært Kontoret, Oslo 

 

For liste over vedtatte resolusjoner, se kapittel 12. 
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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. 

 

Sentralstyret har i arbeidsåret bestått av følgende: 
 
Leder – Torleik Svelle, Oppland, 25 år 
Politisk nestleder – Emma Berge Ness, Sogn og Fjordane, 23 år 
Organisatorisk nestleder – Dorthea Elverum, Trøndelag, 25 år 
Internasjonal leder – Jesper Nohr, Hedmark, 24 år 
1. Sentralstyremedlem – Erlend Kvittum Nytrøen, Hedmark, 23 år 
2. Sentralstyremedlem – Skjalg Hamnes, Nordland, 28 år 
3. Sentralstyremedlem – Henrik Hageland, Rogaland, 22 år 
4. Sentralstyremedlem – Ingrid Nikoline Sand, Buskerud, 25 år 
5. Sentralstyremedlem – Anne Martine Brox-Antonsen, Troms, 20 år 
1. Varamedlem – Ibrahim Ali, Oslo, 24 år 
2. Varamedlem – Lars Vegard Fosser, Østfold, 23 år 
3. Varamedlem – Andrine Hanssen-Seppola, Troms, 18 år 
4. Varamedlem – Jens Bartnes, Trøndelag, 24 år 
5. Varamedlem – Steffen Fjellestad, Sogn og Fjordane, 22 år 

For liste over vedtatte resolusjoner, se kapittel 12. 

 
10.1.1 Møter 
Sentralstyret har i løpet av arbeidsåret hatt følgende møter: 

9. november 2020 Ordinært Microsoft Teams 
4.-5. desember 2020 Ordinært Microsoft Teams 
12.-13. Februar 2021 Ordinært Microsoft Teams 
17. Mars 2021 Ekstraordinært Microsoft Teams 
3. juni 2021 Landsmøtet i Senterpartiet Lillehammer 
18.-20. Juni 2021 Ordinært Kontoret, Oslo 
1.-3. oktober 2021 Ordinært Kontoret, Oslo 
18. november Ordinært Kontoret, Oslo 

 

Utover dette har sentralstyret digitalt møttes, og bidratt på arrangementer som utvalgshelg og 
nasjonal debattskolering. 
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10.1.2 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  
Ibrahim Ali 
Andrine Hanssen Seppola 

Organisatorisk utvalg Dorthea Elverum, leder 
Anne Martine Brox-Antonsen 

Internasjonalt utvalg Jesper Nohr, leder 
Ingrid Nikoline Sand 

Kontaktfylkesutvalget Henrik Hageland, leder 
Skjalg Hamnes 
Jens Bartnes 
Steffen Fjellestad 

Unge folkevalgte-utvalg Erlend Kvittum Nytrøen, leder 
Lars Vegard Fosser 

 

10.1.3 Tiltak i arbeidsplanen 
Hvert sentralstyremedlem skal i løpet av arbeidsåret reise på minst fem 
fylkes /lokallagsbesøk som ledd i skolering, oppstart, årsmøte eller andre 
aktiviteter.  
  

Delevis 
gjennomført  

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

Gjennomført 

Senterungdommens arbeidsutvalg har ansvaret for at det utarbeides og 
gjennomføres en plan for hvordan Senterungdommen, gjennom både 
sosiale og tradisjonelle medier, skal sette dagsorden i valgkampen.   
  

Gjennomført 

Sentralstyret skal hyppig be om oppdatering fra Generalsekretær 
vedrørende Senterungdommen sin økonomistyring.  
  

Delevis 
gjennomført 

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

Ikke gjennomført 
*  

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

Gjennomført 

Arbeidsgiveransvaret skal være et tema på hvert fysiske sentralstyremøte. Gjennomført 
Sentralstyret har ansvar for at arbeidsplanen og valgkampstrategien følges 
og gjennomføres. Disse skal gjennomgås hvert ordinære sentralstyremøte. 

Gjennomført 

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

Gjennomført 

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

Gjennomført 

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

Ikke gjennomført 

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

Gjennomført 

Merket med: * betyr at tiltaket i arbeidsplanen er påvirket av smittevernerestriksjoner.  
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10.2 Arbeidsutvalget 
Arbeidsutvalget (AU) har hatt møter løpende igjennom året når det har vært behov for det.  
Møteaktiviteten til Arbeidsutvalget var særlig høy under forberedelsen behandling av 
stortingsvalgprogram, da avgjørelser måtte tas raskt for å få møte i land på en god måte. Dette 
fordi korona restriksjonene endret seg raskt tett på møtets gjennomføring. For øvrig har AU 
jobbet godt igjennom året og hatt møter når det har vært behov for det.  

 
10.3 Sekretariat 
Senterungdommens sekretariat har i 2021 hatt tre ansatte på fulltid, hvor sammensetningen 
er generalsekretær, organisasjonssekretær og informasjonsrådgiver. Sekretariatet holder o 
det daglige til i Senterpartiets lokaler i Akersgata 51, Oslo. Året har vært preget av mye 
hjemmekontor. Kontoret har holdt dialog gjennom ukentlige digitale kontormøter, hvor også 
leder Torleik Svelle har deltatt. Ellers har det vært fortløpende dialog på e-post og Teams. 

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. Generalsekretær har også ansvar for varslingssaker i 
organisasjonen og forvaltningen av organisasjonens Frifondsmidler. I inneværende år har 
generalsekretær representert Senterungdommen i Senterbevegelsens internasjonale 
prosjekt med Utviklingsfondet. 

Generalsekretær i inneværende år er Oda Maria Hokstad. 

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 har i 2021 hatt en betydelig rolle i utadrettet 
kommunikasjon i valgkampen, særlig gjennom sosiale medier. 

Informasjonsrådgiver i inneværende arbeidsår er Kim Klausen. 
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11 Utvalg 
11.1 Politisk utvalg  
Politisk utval (PU) har i arbeidsåret 2020/2021 bestått av:  

Emma Berge Ness (leiar), Sogn og Fjordane  
Andrine Hanssen-Seppola, Troms 
Ibrahim Ali, Oslo 
Ida Riis-Johansen, Telemark 
Signe Bjotveit, Sogn og Fjordane  
Syvert Emelius Furholt, Agder  
 

Politisk utval byrja arbeidsårets med eit “introduksjonsmøte” i desember og tok fatt på arbeidsåret 
for fullt i samband med utvalshelga i januar. Vårparten av arbeidsåret var prega av hyppig 
møteverksemd, med gjennomgang av arbeidsplanen om lag ein gong i månaden og fleire reine 
arbeidsmøter for å komme i land med debattpermen.  

I juni gjorde vi opp status på årets arbeidsoppgåver og blei einige om at utvalet var såpass i rute 
at vi kunne ta “valkamp-pause” frå utvalsarbeid og møteverksemd for å prioritere valkamp for 
fullt. Å bidra i eigne heimfylker og følgje opp skuledebattantar blei følgeleg sentral 
arbeidsoppgåver i tida fram mot valet.  

Resten av hausten vil utvalet følgje opp dei laupande arbeidsoppgåvene: resolusjonar, skulering, 
politisk pakke og storbynettverket. I tillegg kjem avsluttande oppgåver som 
landsmøteførebuingar og evaluering av året.  

Pandemien har avgrensa også dette arbeidsåret, men til tross for null fysiske møter har 
utvalsmedlemmene imponert gjennom å jobbe og samarbeide godt med arbeidsplanen frå 
første stund.  

 
11.2 Organisatorisk utvalg 
Organisatorisk utvalg har i arbeidsåret 2020-2021 bestått av følgende personer:   

Dorthea Elverum - Organisatorisk nestleder og leder for utvalget  
Anne Martine Brox-Antonsen – Sentralstyremedlem og nestleder i utvalget  
Turid Wæhre – Oslo  
Vegard Johan Grovasbakk – Nordland  
Yngvild Volden Staver – Akershus  
Trym Einaasen – Møre og Romsdal  

  

Utvalget har hatt jevn kontakt på Facebook og ellers en del digitale møter. Vi la mye av 
planleggingsarbeidet på utvalgshelgen i januar. Her jobbet vi godt, og fikk landet mye av 
programmet til Vårslepp, rammene for sommerleir, planlagt debattskolering og fikk en oversikt 
over organisasjonshåndboken. Så kom jo dessverre korona enda sterkere enn vi hadde håpet og 
alle arrangementer ble avlyst. Ettersom så mye ble avlyst ble det sendt ut tips til aktiviteter som 
passet å avholde selv med korona, dette ble delt med fylkeslederne og lokallagslederne i 
forbindelse med Grønnskoleringer og regionale eller fylkesvise sommertreff. 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. Det ble også i år satt i gang en revidering av organisasjonshåndboken som er viktig å 
jobbe kontinuerlig med for å ha oppdaterte planverk. Ellers har det blir delegert oppgaver 
gjennom året, og ved behov. I et annerledes arbeidsår har funksjonen til OU blitt noe annerledes, 
vi skulle så gjerne har arrangert de viktige nasjonale arrangementene og ut å reist å møtt folk. 
Dette har vært et vanskelig år organisatorisk, men vi har allikevel forsøkt å bistå med 
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organisatoriske verktøy for organisasjonen. Selv om det har vært et vanskelig arbeidsår vil jeg 
takke medlemmer som har vært i utvalget så mye for innsatsen og arbeidet.  Veldig bra at flere 
har tatt kontakt ved behov for litt tips og råd til planlegging og gjennomføring av ulike 
arrangementer eller treff for medlemmer, nok en gang, godt jobbet av fylkeslag i et spesielt år.  

 

11.3 Internasjonalt utvalg  
Internasjonalt utvalg 20/21 har bestått av følgende medlemmer med følgende ansvarsområder: 

Jesper Nohr - leder og ansvarlig for nordisk politikk 
Ingrid Nikoline Sand - nestleder og ansvarlig for utvikling og bistand 
Kristin Amrud - ansvarlig for handelspolitikk 
Halvard Brundtland - ansvarlig for EU og EØS 
Anora Rusten - ansvarlig for internasjonalt demokrati og rettferdighet 
Alf Halvar Næsje - ansvarlig for sikkerhets- og forsvarspolitikk 
 

Utvalget har gjennomført ni digitale møter i løpet av årene. På utvalgshelgen i januar inviterte 
utvalget inn innledere og fokuserte på kompetanseheving. Møteplanen og fordeling av 
ansvarsområder ble vedtatt på møtet i desember 2020. De øvrige møtene ble brukt til 
teambuilding, diskusjon rundt den politiske situasjonen i verden og for å ta avgjørelser rundt 
prosjekter som nyhetsbrev, podkast og innsending av resolusjoner. 

Utvalget har jobbet med å utforme ny internasjonal politikk gjennom hele arbeidsåret gjennom 
resolusjonsarbeid. På landsstyremøtet i januar ble det vedtatt en resolusjon om bistandsarbeid 
som var innsendt av internasjonalt utvalg. Resolusjonen løftet blant annet behovet for et 
bistandsforlik og langsiktighet i bistandspolitikken. På sentralstyremøtet i februar sendte utvalget 
inn en resolusjon om vaksiner og internasjonal solidaritet, som ble vedtatt med noen endringer. 
Denne handlet blant annet om Covax, fjerning av patentbeskyttelse under koronapandemien og 
fokus på vaksinering i utviklingsland. I april vedtok landsstyret en resolusjon om Svalbard-politikk 
innsendt av utvalget. Resolusjonen omhandlet flere viktige fokusområder på Svalbard, blant 
annet knyttet til klimatilpasning, turisme, utdanning, teknologi og utvikling. Sentralstyret vedtok i 
juni en resolusjon om å gi Stortinget tilbake mer makt over handelspolitikken mtp. Stortingets 
behandling av frihandelsavtalen mellom Norge og Storbritannia. På Nordiska Centerungdomens 
Förbund (NCF) sitt repskap 22.-23.mai sendte Senterungdommen inn en resolusjon om 
skogpolitikk opp mot EU, som ble enstemmig vedtatt. Utvalget sendte inn en resolusjon om å 
reforhandle Chicago-konvensjonen til Top Meeting i NCF 26. september 2021, og denne 
resolusjonen ble enstemmig vedtatt. 

Senterungdommen har fått mange solide internasjonale gjennomslag i Senterpartiets 
stortingsvalgprogram 2021-2025. Dette gjelder også når det kommer til den internasjonale 
politikken, med punkter om blant annet forutsigbarhet og langsiktighet innen bistandspolitikken, 
gjeninnføring av rimelighetskravet knyttet til internflukt, og å gi flere asylsøkere mulighet til 
muntlig forklaring for UNE. Et annet viktig punkt omhandlet Norges signering og ratifisering av 
FN-traktaten om forbud av atomvåpen, samt å integrere FNs konvensjon for rettighetene til 
personer med funksjonsnedsettelser (CRPD) i norsk lov. Forøvrig fikk også Senterungdommen 
gjennomslag for å arbeide for at Norge skal arrangere vinter-OL i 2034. Dette vil også være 
internasjonalt viktig med tanke på debatten rundt “sportsvasking” i sentrale idrettsarrangementer. 
Senterungdommen fikk for øvrig gjennomslag for å si «nei» til handelsavtaler som undergraver 
menneskerettighetene eller Norges evne til å produsere mat til egen befolkning, å bidra sterkere 
til internasjonalt arbeid for refinansiering og sletting av illegitim og ikke-bærekraftig statsgjeld i 
fattige land, å si «nei» til norsk deltakelse i internasjonale operasjoner, utover artikkel 5 i NATO-
pakten, hvis det ikke foreligger en klar forankring i FN-pakten og et klart FN-mandat og å bruke 
Norges stemme i NATO til å understreke betydningen av at alliansens medlemmer overholder 
folkeretten. Det ble også vedtatt å stramme inn regelverket for investeringer i selskaper tilknyttet 
kull, med sikte på en sluttdato for når fondet skal være ute av selskaper med betydelig 
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kullvirksomhet innen 2025, å øke rammene for de miljørelaterte mandatene til Oljefondet og å 
heve grensen for investeringer i unotert infrastruktur for fornybar energi. I tillegg til dette er det 
programfestet å inkludere alle medlemsland i alle forhandlinger om nytt handelsregelverk i WTO 
og avvise WTO-forhandlinger der bare utvalgte land deltar. Alle disse, i tillegg mange andre 
vedtak, synliggjør at Senterungdommen har fått store gjennomslag i Senterpartiets partiprogram 
innenfor internasjonale spørsmål. 

 
Det har blitt sendt ut to, omfattende nyhetsbrev fra utvalget til organisasjonen i løpet av året, ett i 
mars og ett i juni. Utvalget mener dette målet i arbeidsplanen, som var nytt for dette arbeidsåret, 
har vært positivt for arbeidet vårt. Vi har mottatt gode tilbakemeldinger på innholdet vi har sendt 
ut. I tillegg til dette nyhetsbrevet har sentralstyret og landsstyret ved flere anledninger blitt 
oppdatert på den politiske situasjonen i verden. 

Utvalget har hatt stort fokus på politikkutvikling, men også vært aktive i mediebildet i alt fra 
lokalaviser til riksdekkende medier. Et eksempel på dette er når utvalgets leder var med på et 
tverrpolitisk utspill knyttet til boikott av fotball-VM i Qatar. Andre eksempler på medieutspill 
medlemmer i utvalget har stått for omhandler ønske om opprettelse av lokallag på Svalbard, 
solidaritet i bekjempelsen av pandemien knyttet til både vaksiner og patentbeskyttelse og 
Norges digitale infrastruktur. 
 

11.4 Unge folkevalgteutvalg 
Unge folkevalgte utvalget (UFU) har i arbeidsåret 2020/2021 bestått av:  

Erlend Kvittum Nytrøen (leder), Hedmark 
Lars Vegard Fosser, Østfold, 
Hilde Horpen, Sogn og Fjordane 
Nils Forren, Trøndelag 
Petter Vesterdal, Trøndelag 

Utvalget er nytt i Senterungdomssammenheng og starten av arbeidsåret ble derfor preget av 
behovet for å finne ut hvordan et slikt utvalg kan jobbe, og hvilke behov våre unge folkevalgte 
hadde for oppfølging. Grunnet pandemi har ikke utvalget kunne møttes fysisk i løpet av 
arbeidsåret, men det har blitt jobbet godt fra hver sin kant av landet.  

Vi startet året med en utvalgshelg hvor det ble lagt en klar framdriftsplan for webinarer og 
notater som skulle ut til organisasjonen i løpet av våren og sommeren. Det ble også fordelt 
arbeidsoppgaver hvor deler av utvalget fikk hovedansvaret for å følge opp våre folkevalgte på 
fylkesting og i kommunestyrer, mens en annen del fikk ansvaret for å bistå våre unge kandidater 
til Stortinget.  

Planene som ble lagt i løpet av utvalgshelga ble stort sett fulgt gjennom arbeidsåret, med unntak 
av perioden rett før og under valgkampen. Utvalget har hatt jevnlige digitale møter ca. En gang i 
måneden gjennom arbeidsåret og arrangerte i løpet av det første halvåret et webinar hver 
måneden for våre unge folkevalgte. I tillegg ble det arrangert jevnlige kontaktpunkter for våre 
unge listekandidater til stortinget.  

I perioden etter valget har utvalget begynt å jobbe fram et forslag til et møte for unge folkevalgte 
senterungdommer i løpet av 2022, som forhåpentligvis kan arrangeres av neste års utvalg. 
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11.5 Kontaktfylkesutvalget 
Kontaktfylkesutvalet har i arbeidsåret 2020/2021 bestått av fylgjande medlemar: 

Henrik Hageland (leiar) 
Skjalg Hamnes 
Jens Bartnes 
Steffen Fjellestad  
 

Utvalet har hatt som hovudoppgåve å fungera som eit bindeledd mellom fylkeslagi og 
sentralstyret, for å sikra ein god kommunikasjonsflyt mellom deim. I tillegg har ein ogso bidrege 
med hjelp der det har vore ynskt av fylkeslagi. På sitt konstituerande møte fordelte utvalet 
hovudansvaret for dei forskjellige fylkeslaga mellom seg og sette i gong arbeidet mot å 
ferdigstilla ein framdriftsplan (stod ferdig januar 2021). Det har vore totalt ni utvalsmøte, samt har 
utvalet hatt eit godt samarbeid via e-post og på andre digitale flater. 

Kommunikasjonen med fylkeslagi har i stor grad vorte gjennomført gjennom seks planlagde 
ringerundar (talet har variert etter ynske frå kvart fylkeslag). Slik som i fjor vart ogso eit 
ringerundeskriv sendt ut i forkant av kvar ringerunde for å gjera det lettare å førebu seg på kva 
ringerunden skal handla om. Det har vore viktig for utvalet å gjera det lett for fylkeslagi å taka 
kontakt når dei måtte ynskja, og ein har difor hatt eit større fokus på ein laupande kontakt mellom 
kvart enkelt fylkeslag og kontaktpersonen deira. Dette har ført til at ein har fått ei betre oppfylging 
og sikra at ikkje utvalet har «masa» for mykje.  

Føre og under valkampen har utvalet hjelpt til der ein trengte det. Ein har bidrege til at fylkeslag 
har fått hjelp til å utarbeida ein valkampstrategi og bidrege med å svara på spørsmål ved behov. 
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12. Vedtatte resolusjoner i arbeidsåret 2020-2021 
Resolusjon Organ Når 
Norge trenger en troverdig 
bistandspolitikk 

Landsstyret Januar 

Ja til eit organisert arbeidslig, ogso I 
luftfarten! 

Landsstyret Januar 

Stemmerettsalder og myndighetsalder 
må samsvare 

Landsstyret Januar 

Lisensjegere skal skjermes fra 
offentligheten 

Landsstyret Januar 

Nei til utbygging av havvind i 
gyteområder og fiskefelt! 

Landsstyret April 

Sats på Svalbard!  Landsstyret April 
Unge – primus motor i det grøne skiftet! Landsstyret April 
Nasjonal tryggleik er inga importvare Landsstyret Oktober 
Fylkene skal bestemme inntaksordning I 
videregående skole 
  

Sentralstyret Desember 

Pandemien må bekjempes 
internasjonalt 

Sentralstyret Februar 

Traktorførere er kvalifisert til å kjøe med 
tung henger! 

Sentralstyret Februar 

Medmenneskelig behandling av 
lengeværende asylbarn 

Sentralstyret Februar 

Et nytt Europa Sentralstyret Februar 
Stopp privatisering av Norges digitale 
infrastruktur! 

Sentralstyret Februar 

Kvener opp og fram! Sentralstyret Februar 
Ferje er ogso veg! Sentralstyret Februar 
Nå er det breddeidrettens tur! Sentralstyret Juni 
Dagens praksis med tvungen 
lønnsnemnd fungerer ikke 

Sentralstyret Juni 

Gi norske folkevalgte tilbake makten 
over handelspolitikken 

Sentralstyret Juni 

Ein ny kurs for heile landet med 
grønraud regjering 

Sentralstyret Oktober 

Ja til norsk selvråderett over 
Tanavassdraget 

Sentralstyret Oktober 
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