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1. Innledning  
 

Arbeidsåret 2018 – 2019 har vært et år med mye aktivitet i Senterungdommen. Det har vært et år med 

fokus på medlemsverving, politikkutforming og skolering for å klargjøre organisasjonen for valgkamp, noe 
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som faller seg naturlig i et valgår. Aktiviteten i fylkeslagene har vært god, det har også vært god aktivitet 

lokalt. I løpet av året har det blitt opprettet flere nye lokallag. 

Som en del av organisasjonsutviklingen og valgkampforberedelsene, har skolering av organisasjonens 

medlemmer stått sentralt dette arbeidsåret. Flere fylkeslag har samarbeidet for å avholde 

skoleringshelger på regionalt nivå. På nasjonalt nivå ble det gjennomført toppskolering på våren, og en 

debattskolering. I tillegg har Senterungdommen hatt fokus på kompetanseheving og skolering på sine 

styremøter, og ikke minst i forbindelse med de mer tradisjonelle arrangementene, Vårslepp og 

Sommerleir. Politisk utvalg har lagt ned stort arbeid i å utforme debattpermen til skolevalget og notat 

med tips til medlemsverving. Organisatorisk nestleder har sammen med organisatorisk utvalg jobbet med 

innhold og program til de tradisjonelle arrangementene, samt vært deltakende i utforming av 

prosjektsøknader sammen med andre utvalgsledere. Både dokumentene og arrangementene har hatt 

som formål å utvikle organisasjonen, og ikke minst klargjøre dens medlemmer til valgkamp, herunder 

formidling av politikk og rekruttering av nye medlemmer. 

Videre er det verdt å nevne at senterungdommen fylte 70 år. I denne anledningen ble det arrangert et 

jubileum med fokus på Senterungdommens historie og ikke minst Senterungdommens rolle i 

Senterbevegelsen. Arrangementet var åpent for alle som har eller har hatt en tilknytning til 

organisasjonen. En uformell arena med faglig innhold og gode samtaler om de ulike epokene i 

organisasjonens historie. 

Sentralstyret har i stor grad gjennomført arbeidsplanen og har lagt ned mye tid i utformingen og 

gjennomføringen av nye prosjekter som skal komme organisasjonen til gode. Dette er prosjekter som står 

i samsvar med langtidsstrategiens mål, og prosjekter som skal legge til rette for økt aktivitet. De er ment 

som delelementer i arbeidet med å sikre at Senterungdommen utvikler seg som organisasjon, og at vi er 

rustet for vekst, gjennom god ivaretakelse av våre medlemmer og etter valget våre mange unge 

folkevalgte. 

Videre må det nevnes at hardt arbeid over lang tid ga avkasting i et historisk skolevalgresultat med en 

nasjonal oppslutning på hele 8,1 prosent, det beste skolevalget på 24 år. Dette med et påfølgende 

historisk valg med en oppslutning på 14,4 prosent, det beste lokalvalget i partiets 99 år lange historie. 

Ambisjonsnivået til Sentralstyret, og organisasjonen for øvrig, har vært svært høy dette arbeidsåret. 

Organisasjonen er preget av å være i vekst og føler økt oppmerksomhet fra samfunnet gjennom 

senterbevegelsens oppslutning og tydelige rolle i samfunnsdebatten. Forslag til ny arbeidsplan speiler 

dette behovet.  

Kontoret har jobbet med økonomi, sakspapirer, medlemsoppfølging, prosjektoppfølging og 

arrangementer. Kontoret har i løpet av perioden ansatt ny organisasjonssekretær. 

Kommunikasjonsrådgiver har blitt ansatt av Partiet. I utlysningen som fulgte denne endring på kontoret, 

ble det gjort en vurdering om å endre denne tittelen til informasjonsrådgiver. Dette fordi ressursene på 

kontoret tilknyttet stillingen i stor grad blir brukt til grafisk utforming og produksjon, samt fokus på 

utvikling av helhetlig tenkning i intern og ekstern kommunikasjon på alle plattformer. 
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2. Landsmøtet 
 

Senterungdommens 69.Landsmøte ble avholdt på Scandic Ishavshotell i Tromsø 10-12 november 2018. 

Her var det 170 delegater, observatører, sekretariat og representanter fra kontrollkomiteen til stede.  

Landsmøtet hadde både politiske og organisatoriske debatter. Herunder Arbeidsplan, resolusjoner og 

vedtekter. Den største politiske debatten var knyttet til ideologisk program og manifest. Organisatorisk 

utvalg og kontoret planla og gjennomførte arrangementet sammen med Troms Senterungdom. Godt 

samarbeid resulterte i et vellykket arrangement.  

I generaldebatten ble det satt lys på mange politiske saker. Debatten viste, som alle år tidligere, bredden 

av interessefelt i organisasjonen. Noen av sakene som ble diskutert var sentralisering i ulike sektorer, 

beredskap, fiskeri, landbruk og organisasjonsutvikling. Andre større og mindre saker ble også løftet frem.  

Landsmøtesakene var: Årsmelding, kontrollutvalgets rapport, arbeidsplan, kontingent, honorar, budsjett, 

økonomiplan, vedtektsendringer, valg, medlemskap i paraplyorganisasjoner, resolusjoner og ideologisk 

plattform.  

 

2.1 Resolusjonsbehandling 
 

Resolusjonskomiteen bestod av: 

Skjalg Hamnes, Nordland (Leder)   

Ingrid Krogsæter, Møre og Romsdal (sentralt oppnevnt)  

Beate Vea, Hedmark  

Lars Myhr Sandlund, Trøndelag  

Christina Myklebust, Vestfold  

Henrik Gjertsen, Rogaland  

Siril Bratten, Møre og Romsdal 

 

 

Landsmøtet 2018 vedtok følgende resolusjoner: 

- Nasjonal dugnad for forebygging av selvmord 

- Beskytt homofiles rettigheter i Tanzania 

- Fremtidens næringsliv krever tverrfaglig kompetanse 

- En styrket fastlegeordning 

- Fremtidas lokaldemokrati forutsetter ungdomsråd 

- Opphev alle tvangssammenslåinger av fylker 

- Gi kortbanenettet et løft 

- Nei til statsborgerskap med evig prøvetid 

- En fremtidsrettet norsk mineralnæring 

- Sats på biokull for å auke karbonlagring i jord 
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- Ikke rør abortloven, Erna! 

Øvrige resolusjoner ble oversendt til landsstyret, sentralstyret eller avvist. 

 

2.2 Valg  
 

Valgkomiteen bestod av:  

Syver Zachariassen (Leder og Sentralt oppnevnt) 

Hilde Horpen, Sogn og Fjordane 

Haakon Skramstad, Akershus 

Erle Guvåg, Finnmark 

Vexillo Aarlid, Agder 

Hans Johan Kopland, Buskerud 

Synnøve Bjørgum, Hordaland 

 

Landsmøtet valgte følgende Sentralstyre for arbeidsåret 2018-2019: 

Leder Ada J. Arnstad Trøndelag 

Politisk nestleder Torleik Svelle Oppland 

Organisatorisk nestleder Annette L. Raakil Østfold 

Internasjonal leder Bent-Joacim Bentzen Nordland 

1 Styremedlem Emma B. Ness Sogn og Fjordane 

2 Styremedlem Dorthea Elverum Trøndelag 

3 Styremedlem Jesper Nohr Hedmark 

4 Styremedlem Kari Jordal Hordaland 

5 Styremedlem Odin D. Aarlid Telemark 

1 Vara Henrik N. Gjertsen Rogaland 

2 Vara Mattis Minge Østfold 

3 Vara Lars M. Sandlund Trøndelag 

4 Vara Oda Maria I. Hokstad Vestfold 

5 Vara Henrik Hageland Rogaland 

 

 Landsmøtet valgte følgende fylker til valgkomité og resolusjonskomité for landsmøtet 2019. 

 

Valgkomité     Resolusjonskomité 

Telemark     Telemark 

Trøndelag     Østfold 

Vestfold     Oslo 

Nordland     Vest-Agder 
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Hedmark     Oppland 

Rogaland     Troms 

 

Landsmøtet valgte følgende personer til kontrollkomité for året 2018-2019. 

Emilie Enger Mehl 

Tollak Mikal Kaldheim 

Erling Emil Laugsand 

 

Landsmøtet valgte følgende revisor for året 2019. 

Kopstad og Kure revisjon AS 

 

Landsmøtet valgte følgende representanter til Senterpartiets Studieforbund 

Medlemmer    Vara 

Leder     Internasjonal Leder 

Politisk nestleder   1.styremedlem 

Organisatorisk nestleder   2.styremedlem 

 

3. Politisk arbeid i arbeidsåret 
 

Innledning 
 

Dette året har vært sterkt preget av at det har vært et valgår, store deler av arbeidet har derfor rettet seg 

imot valget. Det ble tidlig i arbeids året vedtatt av landsstyre at våre prioriterte hovedsaker mot valget 

skulle være: Klimapolitikk, God psykisk helse med tiltak i lokalmiljø, Arbeidsliv. Disse saksfeltene har 

derfor preget Senterungdommen sin politikkutforming i år.  

Den første politiske kampanjen i år ble kjørt i fra 8-15 mars, med lansering på vårslepp. Kampanjen 

handler om å synliggjøre vår klimapolitikk og våre løsninger, ikke våre forslag til forbud. Kampanjen het 

«Senterungdommen reparerer klima» Kampanjen nådde også bredt ut både i sosiale og tradisjonelle 

medier. Kampanjen økte også kunnskapsnivået om klima i organisasjonen.  
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Senterungdommen fikk sitt virkelig store politiske gjennomslag på partiet sitt landsmøte i April. Her ble 

resolusjonen «Klimapolitikk til å styrke Norge» og «Nasjonal dugnad for bedre psykisk helse» vedtatt. 

Begge resolusjoner som bygger på Senterungdommen sin politikk og som er en stor seier for oss.  

Det politiske arbeidet videre handlet om valget og tok utgangspunkt i våre vedtatte hovedsaker. Valget i 

år var et kommune- og fylkestingsvalg og det var derfor naturlig at fokuset havnet på lokale saker for oss.  

Senterungdommen har også̊ arbeidet for å påvirke Senterpartiet politisk gjennom representasjon og aktiv 
deltakelse i Senterpartiets sentral- og landsstyre, samt i stortingsgruppas gruppemøter.  

Senterungdommen har også løpende profilert sin politikk i tradisjonelle og digitale medier.  

 

3.1 Politisk samarbeid med andre organisasjoner 
 

Senterungdommen har i arbeidsåret hatt politisk samarbeid med en rekke ulike organisasjoner. Herunder 

møter med representanter for organisasjoner vi er medlem av, andre samarbeidspartnere og 

organisasjoner som i ulike sammenhenger har vært invitert til våre arrangementer og/eller møter.  

Det har vært et arbeidsår preget av godt samarbeid med andre ungdomspartier i både enkeltsaker og 

større diskusjoner tilknyttet samfunnsdebatten, hvor et tverrpolitisk samarbeid har vært hensiktsmessig. 

Det er videre verdt å nevne at menings- og erfaringsutveksling i organisatoriske spørsmål har stor verdi i 

møte med de andre ungdomspartiene. 

 

3.2 Valgkamp 
 

Valgkampen 2019 var i stor grad preget av nasjonale saker og interne stridigheter i regjeringen. Dette 

trakk oppmerksomheten i noen grad vekk i fra lokale saker og saker som handlet om sentralisering. 

Senterungdommen gjorde seg allikevel relevant ved å fronte våre hovedsaker, som nevnt i tidligere 

avsnitt. Særlig klimasaken ga oss et handlingsrom både nasjonalt og lokalt.  

 Aldri før har senterungdommen klart å dekke opp så mange skoler under skolevalgkampen som vi klarte i 

år. Dette viser utvilsomt at vi er en organisasjon i vekst, med hardtarbeidende og dyktige medlemmer som 

gjennomfører det som kreves. Heller ikke i skolevalgkampen opplevde vi at våre kjernesaker ble satt på 

dagsorden, men med engasjerte og godt skolerte debattanter tok vi vår rettmessige plass. Dette ga 

resultater og vi leverte det beste skolevalget på 24 år.  

 Foruten skolevalgkampen gjorde senterungdommen seg sterkt bemerket i valgkampen på både 

kommunalt og fylkeskommunalt nivå. Vi snakker en stemme og treffer velgergrupper som Senterpartiet 

har problemer med å nå. Det er også helt sikkert at velgerne har tillitt til de unge, siden 

Sentertungdommen har nå 217 kommunestyrerepresentanter og 20 fylkestingsrepresentanter. Bland 

disse 5 ordførere og 1 fylkesråd, for å nevne noen av toppvervene senterungdommen fikk etter valget. 

Disse posisjonene fikk vi ikke fordi vi er unge, men fordi vi er gode.   
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3.3 Tiltak i arbeidsplanen 
 

Politisk arbeid:  

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

Gjennomført  

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

Gjennomført 

Sentralstyret skal følge opp strategien for 
oppfølging og kontakt med unge folkevalgte i 
kommunestyrer og fylkesting.  

Gjennomført 

Sentralstyret, PU og IU skal sørge for at det er et 
politisk hovedtema til hvert landsstyremøte. I 
forkant av landsstyremøtene skal det sendes ut 
politiske diskusjonsnotat til medlemmer, lokal- 
og fylkeslag som danner grunnlag for diskusjon 
på møtet.  

Gjennomført 

Utvalgene har i samarbeid med sentralstyret 
ansvar for at det gjennomføres minst to politiske 
kampanjer.  

Gjennomført 

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

Delvis gjennomført 

Senterungdommen skal fremme minst to 
resolusjoner og komme med innspill til de 
program som skal opp til behandling på 
Senterpartiets landsmøte.  

Gjennomført 

Fortsette arbeidet med å utarbeide digitale 
presentasjoner til ulike politiske temaer og 
ideologi.  

Gjennomført 

Valgkamp: 
Det skal tidlig utarbeides en valgkampstrategi som skal 
presenteres og vedtas på landsstyremøte i januar.  

Gjennomført 

På landsstyremøtet i april legges det fram et notat rundt 
gjennomføringen av skolevalgkampen, også̊ med tanke 
på skolering.  

Gjennomført 

Det skal nedsettes et evalueringsutvalg i januar, som før 
landsmøtet 2019 legger fram en evalueringsrapport om 
valgkampen.  

Gjennomført 

I forbindelse med valget skal kontoret sette av ressurser 
til å jobbe spesifikt med valgkamp.  

Gjennomført 

Det skal utarbeides en argumentasjonssamling.  Gjennomført 
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4. Organisatorisk arbeid i arbeidsåret 
 

Innledning 
 

Siden arbeidsåret vi akkurat har vært gjennom har vært et valgår, bærer naturligvis det organisatoriske 

arbeidet preg av dette. Hovedfokuset har vært på de sentrale arrangementene, og at disse skulle bli så 

gode som mulig. I tillegg har fokuset vært å bygge videre på arbeidet som ble gjort i fjor, og ikke minst å 

spre fjorårets resultater nedover i organisasjonen. Her kan organisasjonshåndboka nevnes spesielt, i 

tillegg til malene og verktøyene som hører til denne.  

Utvalgshelga i januar var et viktig organisatorisk grep i år, for å styrke utvalgenes samarbeid, og for å 

komme tidligere i gang med utvalgsarbeidet. Dette fungerte godt. Debattantskoleringen er også viktig for 

å spre kompetanse i organisasjonen.  

I tillegg er det sendt flere søknader om økonomisk støtte, der organisatorisk nestleder har bidratt til 

utformingen av disse søknadene. Disse midlene har vært essensielle for å få gjennomført årets prosjekter 

som går utenom ordinær drift, og slike prosjekter er viktig for å krydre tilbudet til medlemmer og 

tillitsvalgte i organisasjonen. 

 

4.1 Arrangementer og Skolering 
 

Utvalgshelg 
 

Nytt av året var felles utvalgshelg for sentralstyrets utvalg. Her møttes politisk utvalg, organisatorisk 

utvalg, internasjonalt utvalg, profileringsutvalget og kontaktfylkeutvalget 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. 35 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 utvalgene skulle samarbeide om en kampanje. Arrangementer var vellykket, og vi så at utvalgene 

hadde nytte av å bli kjent på tvers. 

 

Vårslepp 
 

Årets Vårslepp gikk av stabelen på Sundvolden Hotell i Hole, i Buskerud, 8.-10. mars. Til sammen var det 

ca. 90 deltagere. Organisatorisk utvalg hadde tidlig programmet klart, og programmet bar preg av at vi 

gikk inn i et valgår. Fokuset var først og fremst politisk skolering med temaer som vår politiske historie, 

tillitsreform, hersketeknikker, livet som folkevalgt og hvordan skrive leserinnlegg. Årets politiske 
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kampanje på klima ble også lanser her. 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 godt samarbeid med 

sentralstyret. Sentralstyret bidro også som innledere og ressurspersoner gjennom helga. Hele helga bar 

preg av å være hele Senterungdommens Vårslepp, der program og innhold var godt forankret. Også i år 

delte vi inn deltakerne etter nivåene «nybegynner» og «viderekommen», deler av helga. Begge gruppene 

ble møtt med oppgaver som utfordret dem. Temaet for kvelden var "By og land, mann mot mann", og vi 

så mange kreative antrekk. Oppsummert ble Vårslepp 2018 et godt arrangement. 

 

Sommerleir og Jubileum 
 

Årets sommerleir ble kombinert med Senterungdommens 70 årsjubileum. Dette for at flest mulig av våre 

medlemmer skulle kunne være med på feiringen. Arrangementet ble avholdt på Sørmarka 4.-7. juli.  

Sommerleir-delen av programmet ble arrangert fra torsdag ettermiddag til lørdag formiddag. Programmet 

ble satt opp av organisatorisk utvalg på våren. Siden tiden var begrenset, var det de tradisjonelle 

aktivitetene som dominerte. Sentertinget ble arrangert i tradisjon tro, i tillegg til at det ble satt av mye tid 

til fritid. Debattpermen ble lansert, og vi fikk også besøk av lederen av politiets fellesforbund Sigve 

Bolstad. På fredag ble arrangør og sted for Sommerleir 2020 annonsert: Malvik i Trøndelag.  Med ca. 60 

deltagere kunne deltagelsen vært bedre, men vi håper at med søknadsbasert sommerleir vil antall 

deltagere ta seg opp.  

Jubileumsdelen startet midt på dagen lørdag, og inneholdt samtaler med tidligere senterungdommer, 

taler, quiz og en stor jubileumskake. Programmet var satt opp av jubileumskomiteen, bestående av 

Sandra Borch, Siv Sætran, Oddvar Igland og Peder Ingvaldsen. På kvelden var det jubileumsmiddag, og 

kvelden ble avsluttet med fest og livemusikk. Til sammen kom det ca. 50 gjester i tillegg til 

sommerleirdeltakerne, og det ble et svært vellykket arrangement preget av gode minner helt tilbake til 

60-tallet.  

Kontoret bidro med stor bistand både i forkant av, og i gjennomføringen av arrangementet. 

Toppskolering 
 

Dette er senterungdommens øverste skoleringsprogram. Årets toppskolering ble avholdt i Oslo 20-23 

Januar. 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 og retorikk. Skoleringen fikk gode tilbakemeldinger fra både deltakere og 

bidragsytere. 

 

Debattskolering 
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I år, som i tidligere valgår ble det arrangert debattantskolering for å ruste skoledebattantene våre til 

skolevalgkampen. I år ble dette arrangert 10.-12. mai i Oslo. Anne Beathe Tvinnereim åpnet 

arrangementet, og gjennom helga fikk vi besøk og hjelp fra flere tidligere sentralstyremedlemmer. Helga 

hadde stort fokus på praksis, og debattantene fikk nok av utfordringer. Alle kom seg godt ut av 

komfortsonen sin, uansett nivå, og engasjementet var stort. Nivået var høyt, og alle foredragsholderne var 

imponerte over nivå og innsats. Denne helga lovet godt fram mot høstens skolevalgkamp. 

 

Skolevalgvake 
 

I år bestemte vi oss for å ha skolevalgvaken et annet sted enn kontoret, som vi har vært de siste årene. Vi 

leide et møterom på Sentralen, og oppmøtet var svært godt. I tillegg til ca. 40 senterungdommer, var 

store deler av stortingsgruppa og andre representanter fra ledelsen innom i løpet av kvelden. 

Arrangementet ble svært vellykket, og kan ansees å ha vært en suksess. 

 

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

 

Gjennomført 

OU kvalitetssikrer skoleringsprogrammet i begynnelsen av arbeidsåret. 

 
Gjennomført 

Skoleringsprogrammet gjennomføres på vårslepp, grønnskoleringer og 
et eget arrangement på nivå 4. 

Gjennomført 

Innlederoversikten skal være lett tilgjengelig for fylkes- og lokallag. Delvis gjennomført 

Arrangere debattskolering ifbm regionale samlinger og sentrale 
arrangement. 

Gjennomført 

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

Gjennomført 

PU og OU er ansvarlige for at det arrangeres en debattantskolering for 
de som skal gå skoledebatter i valgkampen. Det vil være et begrenset 
antall plasser per fylke. 

Gjennomført 

Vårslepp arrangeres på Sundvollen 08. – 10. mars. Arrangementet er 
åpent for alle senterungdommens medlemmer. 

Gjennomført 

Sommerleir arrangeres på Rønningen Folkehøgskole 04. -07. juli. Dette 
kombineres med Senterungdommens 70 årsjubileum, og er åpent for 
alle senterungdommens medlemmer. 

Gjennomført 

Det skal til enhver tid ligge oppdaterte utgaver av viktige dokumenter 
som brukes i organisasjons øyemed på innsiden. Dette inkluderer bl.a. 
Senterungdommens planverk, arbeidsplan, organisasjonshåndbok, 
program, vedtekter m.m. 

Gjennomført 
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4.3 Nøkkeltall 

Medlemstall 
(tall for 2019 er ved utgangen av okt.) 

Fylke 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Østfold 28 53 65 51 42 48 56 71 68 61 65 

Akershus 71 103 111 102 102 91 102 110 99 80 94 

Oslo 31 26 44 32 29 32 31 29 36 40 39 

Hedmark 38 38 84 69 86 122 149 130 124 121 123 

Oppland 75 95 121  128  102  137  175  183  149  181 195 

Buskerud 57  57  184  187  105  81  113  106  87  96 110 

Vestfold 25  32  38  38  38  47  43  42  38  37 35 

Telemark 41  36  37  32  34  64  106  112  87  90 93 

Aust-
Agder 

23  26  33  30  32  30  48  52  39  43 - 

Vest-
Agder 

41  46  36  22  30  43  62  61  44  46 - 

Agder - - - - - - - - - - 100 

Rogaland 67  79  91  79  156  211  222  227  202  205 171 

Hordaland 66  63  72  71  69  65  110  122  111  135 122 

Sogn og 
Fjordane 

105  88  127  102  107  145  164  157  152  121 148 

Møre og 
Romsdal 

45  55  102  76  60  73  105  106  89  94 97 

Trøndelag 183  203  262  227  263  272  345  332  315  312 281 

Nordland 53  69  117  104  82  90  119  148  115  141 141 

Troms 63  79  96  78  56  85  73  51  47  51 69 

Finnmark 17  16  42  27  15  16  21  19  26  29 66 

Sum 1029 1164 1662 1455 1408 1652 2044 2058 1828 1883 1949 

 

Lokallag 
Fylke 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Østfold 0 3 4  1  0  0  0  1  2  0 1 

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

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

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

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

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

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

Telemark 2  2  2  1  0  0  3  2  3  3 3 
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Aust-

Agder 

1  1  0  1  0  0  0  0  0  0 - 

Vest-

Agder 

2  2  0  0  1  1  1  1  1  0 - 

Agder - - - - - - - - - - 3 

Rogaland 1  2  3  4  6  7  6  7  7  8 7 

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

Sogn og 

Fjordane 

5  3  5  8  9  9  8  11  8  6 6 

Møre og 

Romsdal 

2  3  3  3  2  2  3  3  5  4 4 

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

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

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

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

Sum 63  77  76  76  63  60  60  68  73  66 75 

 

Frifond 
 

Organisasjonen bruker frifondsordningen i større grad enn tidligere. I inneværende arbeidsår ble det 

derfor et lengere opphold i utdelingen av midler, da grensen for forskuttering i tildelingen ble nådd tidlig i 

arbeidsåret. På grunn av det høye antallet søknader, må det i den praktiske behandlinga legges opp til nye 

rutiner, dette arbeidet har allerede startet i inneværende arbeidsår. Fordelingen av frifondsmidler i 

arbeidsåret er følgende: 

Fra 12.11.18-31.12.18: 

Totalbeløp søkt: 89 700,- 

Totalbeløp tildelt: 89 700,- 

Antall Søknader: 13 

Fra 01.01.19 – 31.10.19: 

Totalbeløp søkt: 470 566, 70 

Totalbeløp tildelt: 354 257,70 

Antall søknader: 57 
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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. 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, enkelte av fylkeslederne benytter seg av kontaktpunktet oftere enn andre. 

Videreutvikling for å sikre best mulig oppfølging og bistand ovenfor fylkeslagene, er anbefalt fokus for 

neste års sentralstyre. 

5.2 Samarbeid mellom de ulike delene av Senterbevegelsen 

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. 

Senterpartiets stortingsrepresentanter, arbeidsutvalg og ansatte er flittige bidragsytere til 

Senterungdommens arrangementer, både på landsmøtet, Vårslepp, sommerleir 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 sammen med Senterpartiets 

hovedorganisasjon, og opplever å ha et godt samarbeid. Herunder oppgaver knyttet til daglig drift, innspill 

og bidrag i prosjekter, utforming av internasjonalt samarbeidsavtale m.m. 

Leder i Senterungdommen, Ada Johanna Arnstad, har møtt som fast medlem i sentralstyret til 

Senterpartiet og i partiet sine gruppemøter på Stortinget. 

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.  
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Samarbeid med Senterkvinnene 
Senterungdommen og Senterkvinnene har hatt et godt samarbeid om politisk gjennomslag i både 

gruppemøter, sentralstyret og på landsmøtet i Senterpartiet. 

6. Internasjonalt Engasjement 
 

6.1 Nordiska Centerungdommens Förbund (NCF) 
 

Lars Myhr Sandlund fra internasjonalt utvalg har i deler av perioden vært president i NCF. 

Senterungdommen har deltatt aktivt på de forum som er arrangert av organisasjonen. Lars har hatt 

hovedansvaret for oppfølging av Senterungodmmens internasjonale engasjement i Norden. Det har i 

perioden vært debatt om Unge Venstre skal inn i NCF. Det falt i styrevedtak, men prosessen pågår 

fortsatt. Radikal ungdom fra Danmark har uttalt at de vil gå ut av NCF om ikke Unge Venstre kommer inn. 

Internasjonalt utvalg sin vurdering er at Senterungdommen må vurdere om våre verdier samsvarer med 

Unge Venstre sine. I tilfelle de skulle få medlemskap i NCF anbefaler IU at Senterungdommen revurderer 

sitt medlemskap i NCF. 

6.2 Ungdommens Nordiske Råd (UNR) 
 

Ungdommens nordiske råd ble gjennomført 25.-27. Oktober. Senterungdommen var ikke representert 

her.  

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

 

Delvis 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. 
 

Delvis 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, og gjennomføre et seminar 
om internasjonal politikk som er åpent for alle medlemmene i 
Senterungdommen 

Gjennomført 

 

7. Fylkesleddet i Senterungdommen 
Senterungdommens fylkeslag er selvstendige ledd i organisasjonen som styrer aktiviteten som 

medlemmene og fylkesstyret selv vil. Fylkesleddet i Senterungdommen står sterkt og er ofte pådriver også 
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for lokal aktivitet. Senterungdommen har i arbeidsåret hatt fylkeslag i alle fylker. Aktivitetsnivået i de ulike 

fylkene er varierende, men alle har hatt styrer, deltatt på landsstyremøter og hatt noe aktivitet. 

7.1 Tiltak i arbeidsplanen 
Landsstyremøtene skal være en arena der 
fylkeslederne får opplæring på sitt nivå.  

Gjennomført 

Landsstyret skal i større grad aktiviseres på 
politikkutforming og vedtak, og i mindre grad på 
administrative vedtak og orienteringer. 

Gjennomført 

Fylkeslagene skal få tilbud om hjelp til utforming 
av arbeids- og medieplan. 

Gjennomført 

Fylkeslag som er eller kan bli påvirket av 
regionreformen skal ha god oppfølging fra 
Sentralstyret. Fylkeslag som velger å slå seg 
sammen eller samarbeide tett på grunn av 
fylkessammenslåing skal få hjelpen de trenger. 

Gjennomført 

Fylkeslagene skal følge opp årshjulet med 
arrangementer på fylkes- og lokalplan, og bidra til 
godt oppmøte på Senterungdommens sentrale 
arrangementer. 

Gjennomført 

 

8. Landsstyret 
Landsstyret har gjennom arbeidsåret hatt en rekk fysiske møter. Nedenfor er en liste over møtene. 

Januar 

Dato: 25.-27. Januar 

Sted: Grensen 9b, Oslo 

Resolusjoner vedatt: 

- En prat alle elever bør få 

- Folkestyre og folkerett 

- Senterungdommen reparerer klima 

Mars 

Dato: 8. Mars 

Sted: Sundvolden, Buskerud 

Møtet ble avholdt i forkant av Vårslepp. Møtet behandlet ikke ny politikk. Sakslista var preget av 

organisatoriske saker, politisk situasjon og ansvarsfordeling inn mot kurset. 

Mai 

Dato: 5.-7. Mai 

Sted: Grensen 9b, Oslo 

Resolusjoner vedtatt: 
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- Hyttebeboernes  helse har sin pris 

- Ja til en effektiv og demokratisk rovviltforvaltning 

Oktober 

Dato: 11.-13. Oktober 

Sted: Grensen 9b, Oslo 

Resolusjoner vedtatt: 

- Norge har et forpliktende ansvar til å ta vare på norske statsborgere og deres barn når de havner i 

umenneskelige situasjoner  

- Vi skal ha domstoler der folk bor 

 

November 

Dato: 8. November 

Sted: Quality Hotel EXPO, Fornebu 

Møte for å forberede de siste sakene til Landsmøtet.  

9. Sentralstyret, Arbeidsutvalget og Sekretariatet 
 

9.1 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 

telefon. Utover dette har enkelte eller flere medlemmer av styret møttes gjennom deltakelse på 

arrangement, besøk ute i organisasjonen og i arbeidet med de ulike utvalgene. 

9.1.1 Møter 
Sentralstyret har i løpet av arbeidsåret hatt følgende fysiske møter. 

12. November, Tromsø i Troms 

6.-8. Desember, Blefjell i Buskerud 

15.-17. Februar, Grensen 9b, Oslo 

20.-21. Mars, Senterpartiets Landsmøte på Hamar 

7.-9. Juni, Selbu i Trøndelag 

20.-22. September, Grensen 9b, Oslo 

7. November i forbindelsen med Landsmøtet, Cicero på Lysaker 

Utover dette har styret vært fysisk samlet i forbindelse med utvalgshelga i januar, Vårslepp i mars og 

sommerleir og jubileum i Juli.  

9.1.2 Resolusjoner 
Sentralstyret har vedtatt følgende resolusjoner i løpet av arbeidsåret: 



 

18 
 

- Gratis tipstelefon til politiet 

- Bevar kraftinntektene lokalt 

- Ja til lovfestet responstid for ambulansene 

- Skyting for mestring 

- Styrk den skandinaviske språkforståelsen 

- Skrot regjeringens sukkeravgift 

- Senterungdommen krever opprydding i helsesektoren 

- Stønad til rasutgreiing for landbruket 

- På lag med en fremtidsrettet skognæring 

9.1.3 Arbeidsfordeling 
Foruten om Leder, har alle styremedlemmer påtatt seg et spesifikt arbeidsområde med ekstra fokus 

gjennom arbeidsåret. Medlemmene har fordelt seg på følgende måte: 

Politisk utvalg Torleik Svelle (Leder) 
Oda M. I. Hokstad 

Organisatorisk utvalg Annette L. Raakil (Leder) 
Mattis Minge 

Internasjonalt utvalg Bent-Joacim Bentzen (Leder) 
Lars Myhr Sandlund 

Profileringsutvalget Jesper Nohr (Leder) 

Kontaktfylkeutvalget Dorthea Elverum (Leder) 
Kari Jordal 
Odin D. Aarlid 
Henrik N. Gjertsen 
Henrik Hageland 

Unge folkevalgte Emma B. Ness 

 

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

Gjennomført 

Det arrangeres felles utvalgshelg i begynnelsen av 2019 Gjennomført 
Sentralstyret skal ha tett dialog med stortingsgruppa, og er ansvarlige for 
å følge opp dette gjennom arbeidsåret.  

 

Gjennomført 

Det skal nedsettes et evalueringsutvalg i januar, som før landsmøtet 
2019 legger frem en evalueringsrapport om valgkampen. 

Delvis gjennomført 

I forbindelse med valget skal kontoret sette av ressurser til å jobbe 
spesifikt med valgkamp. 

Gjennomført 

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

Gjennomført 

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

Gjennomført 

Følge opp politiske vedtak opp mot Stortinget. Påvirke strategisk 
gjennom representasjon i Senterpartiets sentral- og landsstyre, 
stortingsgruppas gruppemøter, samt andre organ i Sp. 

Gjennomført 

Sentralstyret har ansvar for at arbeidsplanen følges. Denne skal 
gjennomgås ved hvert fysiske sentralstyremøte. Hvert 
sentralstyremedlem skal ha definerte arbeidsoppgaver fra første 
styremøte. 

Gjennomført 
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Arbeidsgiveransvaret skal være et tema på hvert fysiske 
sentralstyremøte. 

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 

Sommerleir 2020 blir et søknadsbasert arrangement som erstatter 
søknadsordningen på landsmøtet. Sommerleir er et utstillingsvindu i 
langt større grad enn dagens landsmøte for arrangørfylket. På 
sommerleir 2019 annonseres arrangørfylket for sommerleir 2020. 

Gjennomført 

Det utarbeides retningslinjer for valg av landsmøtested i løpet av 
2019. Disse vedtas av landsstyret.  

Gjennomført 

 

9.2 Arbeidsutvalget 
 

Arbeidsutvalget til Senterungdommen består av leder, politisk nestleder og organisatorisk nestleder. 

Generalsekretæren har møteplikt, tale- og forslagsrett. Arbeidsutvalget har fungert bra, og har hatt god 

kommunikasjon gjennom hele arbeidsåret. Det har blitt gjennomført fysiske møter, og det har mellom 

møtene vært god kommunikasjon per telefon og e-post. 

9.3 Sekretariatet 
 

Senterungdommens sekretariat har i arbeidsåret gått gjennom noen endringer. Fra og med Januar 2018 

har sekretariatet blitt utvidet fra 2 fulltidsstillinger og en 60% prosjektstilling, til 3 fulltidsstillinger. 

Sammensetningen på kontoret er i dag, Generalsekretær, organisasjonssekretær og informasjonsrådgiver.   

Senterungdommens sekretariat har i arbeidsåret bestått av:  

Rikke Håkstad. Generalsekretær  

Peder Ingvaldsen. Organisasjonssekretær til 29.08.19 

Torbjørn Bergwitz Lauen. Kommunikasjonsrådgiver til 31.08.19 

Eline Stene. Organisasjonssekretær fra 01.08.19 

Kim Klausen. Informasjonsrådgiver fra 14.10.19  

 

10. Informasjonsarbeid 
 

10.1 Interninformasjon 
 

De interne informasjonsmidlene som brukes mest er e-post og sosiale medier, samt IT- plattformene 

Innsiden og Min Side. 
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Den interne informasjonen fungerer godt. Men det er også noe forbedringspotensial. Fra sentral side, 

sendes mye av informasjonen som skal ut til hele organisasjonen til Fylkeslagene. Det er derfor viktig at 

informasjonen som sendes ut, videreformidles fra fylkeslagene og nedover i organisasjonen. Videre har 

det tidligere vært utfordrende at e-post og Facebook brukes om hverandre i internkommunikasjonen. På 

dette området har det skjedd store forbedringer. Men det er viktig at alle i organisasjonen fortsetter å 

være bevisst på hvilken informasjonskanal de benytter i ulike sammenhenger. 

På grunn av GDPR har det vært store endringer i det daglig og i måten å kommunisere/dele informasjon 

internt i organisasjonen. For å kunne optimalisere det daglige arbeidet, samt arbeid i styrer og utvalg, må 

vi ha fokus på å finne gode løsninger også fremover. 

10.2 Media og Ekstern kommunikasjon 
 

Den eksterne kommunikasjonen føres som regel i form av medieutspill som leserinnlegg eller andre 

former for medieoppslag. Det har videre vært jevnlig bruk av egne kanaler, herunder Senterungdommens 

nettside og Facebook. Instagram og Snapchat brukes også̊, men i mindre grad enn de to førstnevnte 

plattformene. 

Senterungdommen har i arbeidsåret vært synlig i riksdekkende og regionale/lokale medier. Da med både 

leserinnlegg, kronikker og andre redaksjonelle oppslag. Leder har i samarbeid med resten av sentralstyret 

frontet Senterungdommens politikk gjennom debatter, både på̊ arrangement og i medier som TV og 

radio. Også̊ fylkes- og lokallagsrepresentanter har vært aktive i samfunnsdebatten for å fronte vår politikk. 

I mellomvalgåret som kommer må vi fortsette å holde trykket oppe i media, og være gode på å 

videreformidle disse oppslagene gjennom egne kanaler.  

De to hovedsatsingene våre i året som har gått har vært hjemmesiden og Facebook. I tillegg kom 

Snapchat inn mot andre halvdel av arbeidsåret med prosjektet vi gjennomførte der. Senterungdommens 

Instagram og Snapchat har hovedsakelig vært brukt under arrangement og i forbindelse med 

bedriftsbesøk, studieturer o.l. 

10.3 Tiltak i Arbeidsplanen 
Sentralstyret har ansvaret for å få redaksjonelle oppslag og komme på i 
tv- og radiodebatter 

Gjennomført 

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

Delvis gjennomført 
 

PrUt og sentralstyret skal bistå fylkeslagene i deres mediearbeid. Gjennomført 
 

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

Gjennomført 
 

Tillitsvalgte skal tilbys kompetanseheving i bruk av sosiale medier. Gjennomført 
 

Profileringsutvalget skal samarbeide med Senterungdommens øvrige 
utvalg om politiske kampanjer. 

Gjennomført 
 

Profileringsutvalget har ansvar for å sette opp en vaktplan for facebook 
og twitter i samarbeid med kontoret og sentralstyret. 

Gjennomført 
 

Profileringsutvalget skal i samarbeid med PU og IU utforme skisser og 
planer for innhold og sosiale media. Utforminga av innholdet gjøres i 
tett samarbeid med kommunikasjonsrådgiver.   

Gjennomført 
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Profileringsutvalget skal i løpet av året gjennomføre minst en større 
kampanje på sosiale media 

Gjennomført 
 

Landsstyret skal bidra aktivt med å produsere resolusjoner og 
medieutspill. 

Delvis gjennomført 
 

 

11. Utvalg 
 

11.1 Politisk utvalg 
 

Politisk utvalg (PU) ble nedsatt på sentralstyremøte i desember.  

 

Utvalget har bestått av:  

Torleik Svelle – Politisk nestleder  

Marit Sletten – Oppland 

Fredrick Bjerke – Oslo  

Oda Marie Irgens Hokstad – Vestfold  

Karoline Otine Finden Barka – Hedmark  

 Sigrid Lien Sagabråten – Oslo  

 

Fra vårt første konstituerende møte i februar var arbeidet med debattpermen hovedprioriteten vår 

igjennom hele den første delen av arbeidsåret frem mot valgkampen.  

Årsts første møte ble avholdt under Senterungdommen sin felles utvalgs-helg sammen med de andre 

utvalgene i organisasjonen. Vi opplevde at dette fungerte bra slik at vi kan samarbeide godt på tvers av 

utvalgene for å utnytte alle ressursene i Senterungdommen. Hovedarbeidet på dette møtet var å fastsette 

de overordnede linjene for årets debattperm og å utforme formen årets debattperm skulle ha.  

Deretter fordelte vi kapitlene mellom oss og jobbet strukturert med jevne møter for å produsere 

debattpermen sitt innhold. Det var også viktig for oss å involvere organisasjonen i arbeidet med 

debattpermen, vi brukte derfor medlemsforumet aktivt for å hente inn informasjon og innspill.  

PU fikk også mye politisk ansvar for årets første kampanje «senterungdommen reparerer klima». Her 

samarbeidet vi tett med klimapolitisk-arbeidsgruppe og profileringsutvalget. Resultatet ble en fyldig 

argumentasjons samling om klima og en 14 dager lang kampanje der vi nådde ut både i tradisjonelle og 

digitale medier, samt at vi skapte mye bevissthet om klima på vårslepp for å bygge opp kampanjen. PU 

jobbet også sammen med Landsstyre og produserte en klimaresolusjon som dannet grunnlaget for mye av 

kampanjen sitt innhold.  
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Videre møttes PU første helga etter påske for en intensiv arbeidshelg på Senterpartikontoret, her gikk vi 

igjennom hele debattpermen, kapittel for kapittel og arbeidet videre med innholdet. Etter denne arbeids-

helgen ble førstutkastet av debattpermen sendt ut på høring i organisasjonen. Hørings runden varte i fra 

1-15 Mai og vi mottok flere innspill både i fra Landsstyre og organisasjonen for øvrig, alle innspillene ble 

vurdert og forsøkt etterkommet.  

Etter endt sluttføring av permens innhold fikk vi hjelp av Henrik Hageland til å utføre en grundig 

korrektur-sjekk. Torbjørn Bergwitz Lauen på kontoret sto deretter for designet.  

Vi nådde målet vårt og lanserte debattpermen på Senterungdommens sommerleir i juli.  

Etter arbeidet med debattpermen ble sluttført jobbet PU i hovedsak med skolevalgkampen. Dette 

arbeidet handlet om å bistå med vervetips for de som sto på stand og å svare opp problemstillinger vi 

møtte i skolevalgkampen som ikke var dekket av debattpermen.  

I perioden etter valget fokuserer PU på å bistå senterungdommens mange nye, unge-folkevalgte.  

I tillegg til dette har PU lagt fram resolusjoner på Landsstyre og Sentralstyremøter løpende igjennom året. 

Vi har også løpende bistått organisasjonen da vi har blitt kontaktet, men vi skulle ønske at enda flere tok 

kontakt!  

PU har jobbet mye i år og det har gitt gode resultater og vi håper at årets debattperm vill kunne være til 

stor nytte for organisasjonen de neste 2 år. 

 

11.2 Organisatorisk utvalg 
 

Organisatorisk utvalg har i arbeidsåret 2018/2019 bestått av følgende personer:  

 

Annette Lindahl Raakil - Organisatorisk nestleder  

Eirin Stave Anderssen - Akershus  

Tora Sande Tveit - Sogn og Fjordane/Oslo  

Annette Bang - Nordland 

Alf Halvar Næsje – Oppland 

Sondre Aarflot Saksvik – Trøndelag 

Mattis Minge – Østfold 

Sara Skulstad - Nordland 
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Utvalget har hatt jevn kontakt på Facebook, og hadde i år kun ett fysisk møte i tillegg til de sentrale 

arrangementene. Dette ble avholdt på den sentrale utvalgshelga i januar. Her jobbet vi svært godt, og fikk 

landet mye av programmet til Vårslepp, rammene for sommerleir, og produsert mye av materiellet som er 

blitt lagt på nett i løpet av arbeidsåret. Vi har blant annet laget valgkomitéinstruks, fått opp et guidehefte 

for oppstart av nye lokallag (takk til Nordland for lån av deres versjon til inspirasjon!), og en enkel mal for 

regnskap i lokallag og mindre fylkeslag.  Ellers bidra OU med uvurderlig innsats på både Vårslepp og 

sommerleir som tilretteleggere for gode arrangement for alle deltagere. Ellers har det blir delegert 

oppgaver gjennom året, og ved behov. Produksjonen i OU har vært lavere i dette arbeidsåret enn det 

forrige, men hovedfokus på det organisatoriske området i år har vært å spre informasjonen og 

produktene som ble laget i fjor. I og med at det også har vært valgår, bærer også OUs produksjon preg av 

dette. Naturlig nok prioriteres ikke de største ressursene på produksjon av mye nytt organisatorisk 

materiell i et år der mesteparten av fokuset ligger på politisk kommunikasjon, debattrening og 

sakskunnskap. 

11.3 Internasjonalt utvalg 
 

Senterungdommens internasjonale utvalg har i perioden bestått av Bent-Joacim Bentzen (Nordland), Lars 

Myhr Sandlund, Bård Andreas Henriksen, Kristian Onsøyen, Halvard Brundtland, Maren Grøthe og Stina 

Marie Hov Andreassen. Utvalget har fordelt ansvarsoppgaver hvor hvert utvalgsmedlem har hatt ansvar 

for hvert sitt saksområde, med leder som overordnet ansvarlig. Temaene har vært Brexit, 

Sikkerhetspolitikk, klima og miljø, handel, lokalt engasjement og nordisk politikk. 

Utvalget har gjennomført internasjonalt seminar i løpet av perioden, noe som anbefales videreført. 

Utvalget har også deltatt med en representant på studietur til Libanon med de andre ungdomspartiene. 

Dette ble finansiert gjennom Norad. 

11.4 Profileringsutvalget 
 

Profileringsutvalget har i arbeidsåret 2017/2018 bestått av følgende personer:  

Jesper Nohr – Utvalgsleder (Hedmark) 

Jonas Amberg (Hedmark) 

Nora Stein Baustad (Trøndelag) 

Erlend Kvittum Nytrøen (Oslo) 

Marit Andrisdotter Kvam (Oppland) 

Marthe Andrine Røssvoll (Nordland) 

 

Torbjørn Bergwitz Lauen – Kontoret 
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Utvalget har til daglig hatt kontakt gjennom Facebook og per telefon. Utvalget hadde et fysisk møte i 

Trondheim en helg i april, samt at vi møttes under utvalgshelga i januar. Her jobbet vi aktivt med å 

produsere klimakampanjen om ble gjennomført på sosiale medier. Denne ble kjørt på Facebook i mars. 

Møtehelgene ble også brukt til å tilegne seg kunnskap om medier, profilering og synlighet. Under møtet i 

Trondheim fikk vi besøk at Kort Fortalt Media, som utviklet Snapchat-prosjektet i samarbeid med oss.   

Arbeidsgruppa har delt kunnskap og ideer med hverandre gjennom året, der det har vært en lav terskel 

for å komme med innspill. Vi har hatt et godt samarbeid med kommunikasjonsrådgiver Torbjørn Bergwitz 

Lauen, som har sittet i utvalget i perioden. 

I kampanjeperioden ble det publisert fler bilder og videoer som oppnådde god spredning på Facebook. 

Erfaringene vi har gjort oss viser at kampanjen jevnt over gikk bedre enn tidligere kampanjer – ingen 

innlegg falt helt flatt, men vi lyktes heller ikke med å skape innlegg som oppnådde en spredning til over 30 

000 personer. Neste kampanje burde ha et større fokus på videoer, da vi ser at disse går godt. 

Utenom Snapchat-prosjektet og klimakampanjen har utvalgets fokus vært å bistå organisasjonen med 

materiell og kunnskap der det trengs. I dette arbeidet har vi utformet materiell på bestilling, holdt 

innledninger og lagd en profileringshåndbok. Dette arbeidet burde være en prioritet i utvalget, og vi må 

være synlige og lett tilgjengelige slik at terskelen for å spørre oss om hjelp er lav. 

 

11.5 Kontaktfylkeutvalget 
 

Kontaktfylkeutvalget har hatt hovedansvaret for kontakten mellom sentralstyret og fylkeslagene i 

senterungdommen, med bakgrunn i arbeidsplanen vedtatt på landsmøtet. Kontaktfylkeutvalget fikk sitt 

mandat satt ned på SST møtet i desember. Kontaktfylkeutvalget har bestått av medlemmer og 

varamedlemmer til sentralstyret, utvalget har bestått av Dorthea Elverum, Odin Dybdal, Kari Jordal, 

Henrik Hageland og Henrik Gjertsen. Dorthea Elverum har ledet arbeidet i utvalget og har hatt det 

overordnede ansvaret, ansvaret for hovedkontakt med de ulike fylkeslagene har vært fordelt på resten av 

medlemmene i utvalget.  

Utvalget har hatt fem fysiske møter, inkludert utvalgshelg, der planla vi arbeidsåret. I tillegg har vi hatt 

løpende dialog på Mail og sosiale medier.  

Utvalget har i åtte fastsatte ringerunder tilbudt alle fylkeslagene kontakt, tema for disse ringerundene har 

variert på hvor i arbeidsåret vi har vært. Ringerundene har helst skjedd mellom LST møtene/nasjonale 

arrangement. I ringerundene har vi hatt noen overordnede tema/spørsmål, men utvalgsmedlemmene har 

også tilpasset seg individuelt til de ulike fylkeslagene basert på ulike ting som skulle skje/har skjedd eller 

utfordringer som har kommet opp.  

Utvalget har også hatt ansvaret for fylkesleders time på landsstyremøtene, der vi etter hvert har utvidet 

til 1 og 1/2 time, vi i utvalget håper dette har vært konstruktive timer.  

For utvalget har det vært et mål å forsøke å hjelpe fylkeslagene, uansett hvilke utfordringer de måtte ha. 

Noen fylkeslag har hatt litt mer behov for vår hjelp enn andre, men håper at kontakten med utvalget har 

vært grei for alle fylkeslag. For kontaktfylkeutvalget har det viktigste vært at fylkeslagene føler de kan ta 
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kontakt uansett hva de måtte lure på. Vi ønsker også å sende ut evalueringsskjema til alle fylkeslag, slik at 

de kan si sin mening om hvordan de synes samarbeidet med oss har vært. 

12. Prosjekter 
 

12.1 Internasjonalt Seminar 
Senterungdommen søkte LNU om midler for å gjennomføre et internasjonalt seminar. Her deltok 30 

Senterungdommen. Seminaret gikk over tre dager på stortinget. Her med ulike internasjonale tema som 

handel, Brexit og beredskapsspørsmål knyttet opp mot vår forsvarspolitikk. Prosjektet ble ledet og 

gjennomført av internasjonalt utvalg, med noe bistand fra kontoret. Dette hovedsakelig knyttet til 

søknadsprosess, rapportering og praktisk tilrettelegging for gjennomføringen.  

12.2 Senterungdommen tar valgkampen til Snapchat 
 

Senterungdommen søkte LNU om 57 000 kroner til å gjennomføre et prosjekt der vi skulle utvikle 3D-

materiell til bruk på Snapchat. Vi var så heldige at vi fikk innvilget dette beløpet, og profileringsutvalget 

fungerte da som kontakten mellom firmaet som skulle lage innholdet og organisasjonen. Vi startet 

arbeidet med å utvikle materiell da firmaet vi endte opp med å bruke, Kort Fortalt Media, deltok på 

Profileringsutvalget sitt fysiske møte i april. Der hadde vi en idémyldring, og fikk spikret noen 

hovedpunkter for innholdet vi skulle lage. Innholdet var ferdig i midten av august, og ble til slutt følgende: 

• Et EU-flagg som man kunne trykke på for å fikse, for så å plassere det på noe man ikke ville selge 

til EU 

• En politibil man kunne plassere i nærmiljøet sitt 

• En hogstmaskin som viste at man kunne benytte norsk skog til å erstatte olje 

• Brukeren kan trykke på skjermen for å sette en rød strek over «dagens rigide fraværsgrense» 

• En ansiktsmaske med caps og strå i munnen, på lag med den norske bonden 

• En bestemor som kaster en stemmeseddel i valgurne – hvis ikke du stemmer blir det bestemor 

som bestemmer 

• En anleggshjelm, til støtte for gode arbeidsvilkår for norske arbeidere 

• En graf som viser hvor mange elever som føler alt på vgs. er et slit, og en tekst som sier at 

Senterungdommen tar den psykiske helsen på alvor 

 

Tre av disse, på psykisk helse, klima (skog) og arbeidsliv (hjelm), ble inkludert på fysiske postkort i 

valgkampen. Resten ble delt gjennom interne og eksterne kanaler. Et punkt som vi tar til etterretning her 

er at det også burde vært delt linker, da mange ikke kan scanne kodene om de åpner Facebook med 

mobilen. Erfaringene våre viser at de på postkortene gikk litt bedre enn de som ble delt på Facebook. 

Videre gjorde det helt enkle innholdet (som ansiktsmasker) det jevnt over best. Dette er erfaringer vi tar 
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med videre. Vi har eierskap til innholdet, og det baserer seg i stor grad på «evig aktuelle» saker. Derfor ser 

vi for oss at dette ikke bare skal brukes i valgkampen i år, men også i mellomvalgår og senere valg. Dette 

prosjektet var et positivt bidrag i valgkampen vår, og har gitt profileringsutvalget en betraktelig 

kompetanseheving. Det anbefales på det sterkeste at man prøver et lignende prosjekt ved en senere 

anledning. 

12.3 Unge folkevalgte 
 

Styret har i tråd med mandatet frå sentralstyret 18/19 følgd opp strategien for oppfølging og kontakt med 

unge folkevalde i kommunestyrer og fylkesting gjennom arbeidsåret.  

 

 

   

 

• Det har vore oppretta eit Facebook-nettverk for dei som ved valet i 2019 blei folkevalde.  

• Det skal arrangerast samling for unge folkevalde 31.januar-02.februar på Sørmarka.  

• Det har ikkje vore kapasitet til øvrige samlingar for unge folkevalde i år, men det har vorte 

skreddarsydd skuleringsprogram for listekandidatar på våre etablerte skuleringar.  

• Senterungdomens guide til ungefolkevalde vil verte sendt ut til alle våre unge folkevalde så snart 

den fullkomne oversikta over desse er klar.  

 

Utover dette har satningsområdet vore oppe til diskusjon på alle sentral- og landsstyremøter gjennom 

arbeidsåret. Det har vorte søkt om midlar frå LNU for å gjennomføre dei tiltaka som strategien legg opp 

til. 

12.4 Senterbevegelsens internasjonale prosjekt i Nepal 
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Generalsekretær og Organisatorisk nestleder har på vegne av Senterungdommen deltatt i prosessen med 

å forme Senterbevegelsens nye internasjonale prosjekt. Avtalen går over tre år, avtalepartene er 

Senterpartiet, Senterungdommen, Senterpartiets studieforbund, Senterkvinnene, Utviklingsfondet og 

Spire. Utviklingsfondet er ansvarlig for administreringen av prosjektet. For å forankre prosjektet godt i 

organisasjonen har sentralstyret og landsstyret fått løpende orientering om saken i løpet av året. 

Prosjektet har ulike mål, som organisasjon bidrar vi økonomisk gjennom innsamlingsaksjoner, hvor 

midlene går med til lokale prosjekter som fokuserer på blant annet klimatilpassing, landbruk og 

demokratiutvikling. Som en del av avtalen er det også en spesifisering av samarbeidet mellom 

ungdomsorganisasjonene, herunder Senterungdommen og Spire. Hovedtrekkene i dette vedlegget er at 

man på sikt skal jobbe for et samarbeid med ungdomsgrupper i Nepal. 

13. Rulleringsordning resolusjons- og valgkomité 
- Vedtatt av Landsmøtet, november 2018 

 
År Resolusjonskomité Valgkomité 

2019 Telemark 
Østfold 
Oslo 
Vest-Agder 
Oppland 
Troms 

Telemark 
Trøndelag 
Vestfold 
Nordland 
Hedmark 
Rogaland 

2020 Hordaland 
Akershus 
Finnmark 
Aust-Agder 
Sogn og Fjordane 
Buskerud 

Møre og Romsdal 
Østfold 
Oslo 
Vest-Agder 
Sogn og Fjordane 
Buskerud 

2021 Trøndelag 
Vestfold 
Nordland 
Hedmark 
Rogaland 
Telemark 

Hordaland 
Akershus 
Finnmark 
Aust-Agder 
Sogn og Fjordane 
Buskerud 

2022 Møre og Romsdal 
Østfold 
Oslo 
Vest-Agder 
Oppland 
Troms 

Telemark 
Trøndelag 
Vestfold 
Nordland 
Hedmark 
Rogaland 

2023 Hordaland 
Akershus 
Finnmark 
Aust-Agder 
Sogn og Fjordane 
Buskerud 

Møre og Romsdal 
Østfold 
Oslo 
Vest-Agder 
Oppland 
Troms 
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2024 Trøndelag 
Vestfold 
Nordland 
Hedmark 
Rogaland 
Telemark 

Hordaland 
Akershus 
Finnmark 
Aust-Agder 
Sogn og Fjordane 
Buskerud 
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