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Året 2022 var året der Senterungdommen endelig møttes igjen og tiden med
strenge smittevernregler var forbi. Nå legger vi nesten to år med teams-møter og
digitale samlinger bak oss. Endelig kan vi klemme, hilse og ha de gode samtalene
over kaffekoppen når vi treffes. Senterungdommen utgjør en viktig politisk kraft i
Norge. Denne kraften kommer fra de politiske løsningene vi representer, men
den kommer mest av alt fra at vi står sammen, heier på hverandre og drar i
samme retning. Nå som vi endelig kan møtes og bygge lag, har vi sammen
forsterket denne kraften gjennom 2022.
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Arbeidsåret 2022 var året der Senterungdommen forvaltet den største makta i
Senterungdommens historie på vegne av velgerne. Resultatet etter
stortingsvalget i 2021 var åtte statsråder og 28 stortingsrepresentanter.
Senterungdommen er representert gjennom fire unge stortingsrepresentanter,
en statsråd og et stort antall senterungdommer som politiske rådgivere, både på
Stortinget og i regjering. I tillegg er åtte personer i regjeringsapparatet tidligere
ledere av Senterungdommen. Denne makten har Senterungdommen brukt klokt
for å flytte makt og politikken i vår retning.
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Senterungdommen legger året 2022 bak seg som året som ble dominert av store
og krevende politiske beslutninger. Som et resultat av den foregående
høyreregjeringa sine dårlige valg i energipolitikken, var dette året der
strømprisene eksploderte. Etter dette brøyt det ut krig i Europa når Russlands
president Putin startet en illegitim angrepskrig mot Ukraina. I kjølevannet av
pandemien har prisene på en rekke viktige varer steget kraftig i pris. Dette fører til
inflasjon, også i Norge. Kombinasjonen av alt dette er krevende for folk, for
regjeringa og for Senterungdommen. I en slik tid har det vært viktig at vanskelige
prioriteringer gjøres med hensyn til et levende land, og at vi skal ha små
forskjeller mellom folk.
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Senterungdommen sine viktigste saker i året som har gått har handler om
jordbrukspolitikk, energipolitikk, distrikt, skole og ungdommens psykiske helse.
Derfor var Senterungdommen tydelig i opptaktene til årets jordbruksoppgjør på
at situasjonen i norsk landbruk var ekstraordinær, og at det måtte levere.
Resultatet av dette var et jordbruksoppgjør på 11,5 milliarder kroner, det beste
jordbruksoppgjøret siden 1970-tallet. Videre gjennomførte Senterungdommen
kampanjen «Merk min mat» som handlet om at vi må ha bedre opphavsmerking
på mat i butikken.
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Senterungdommen har hatt mye aktivitet i året som har gått. I tillegg til de årlige
arrangementene, landsmøte, Vårslepp og sommerleir, har vi også gjennomført en
samling for senterungdommer som ønsker å bli unge folkevalgte, og
senterungdommer som er unge folkevalgte. Senterungdommen har også ansatt
en egen lagbygger som skal styrke Senterungdommen sine lokallag og lokal
aktivitet i årene som kommer.
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I forbindelse med statsbudsjettet for 2023 har Senteungdommen vært tydelig på
at borteboer og utstyrsstipendet må økes, en bedre satsning på ungdommens
psykiske helse og økte midler til bredbåndsutbygging.
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Senterungdommen fikk store gjennomslag i budsjettet. Engasjementet og
arbeidet senterungdommer over hele landet legger ned, gir resultater. Vi har
derfor fått regjeringen med på blant annet å:
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Øke borteboer- og utstyrsstipendet med over 100 millioner kroner.
Bevilge over 300 millioner til arbeidet med psykisk helse.
Øke bevilgningene til bredbåndsbygging til 412,7 millioner Kr.

I tillegg er vi glade for at det satses tungt på forsvar og beredskap i en krevende
tid, at landbruk er et av regjeringa sine største satsningsområder, at enda flere får
gratis ferge, herunder øysamfunn uten fastlandsforbindelse.
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2. Landsmøtet
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Etter to år med koronapandemi og digitale møte, hadde Senterungdomen
landsmøtet sitt fysisk, etter ein digital gjennomføring i 2020. Staden for
landsmøtet var Quality Airport Hotel Gardermoen og med på møtet hadde ein om
lag 170 delegatar, i tillegg til observatørar, sekretariatet, andre gjester og
æresmedlemar.
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Landsmøtet hadde handsaming av saker av både politisk og organisatorisk
innhald. I hovudfokus stod langtidsstrategien for Senterungdomen for 2021–2025,
i tillegg til ein god deil resolusjonshandsaming, vedtak av arbeidsplan,
vedtektshandsaming og ikkje minst hadde ein god generaldebatt med mange
engasjerte talarar.
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Sakene som vart handsama av landsmøtet vart fylgjande:
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Møtekonstituering
Årsmelding for 2021
Rapporten frå kontrollutvalet
Arbeidsplanen for 2021-2022
Kontingent og honorar
Budsjett for 2022
Økonomiplan for 2021-2025
Vedtekter
Val av nytt sentralstyre
Medlemskap i paraplyorganisasjonar
Resolusjonar
Langtidsstrategi for 2021-2025

2.1 Resolusjonshandsaming
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Resolusjonskomiteen var for sette saman av:
-

Henning Røyneberg (sentralt, leiar)
Vegard Frøset Fenes (Trøndelag)
Sander Furunes (Vestfold og Telemark)
Felicia Skreslett-Smalsundmo (Nordland)
Tor Eirik Gjermestad (Rogaland)
Signe Bjortveit (Sogn og Fjordane)
Karoline Barka (Hedmark)
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Varaer i komiteen var fylgjande: Maren Grøthe (Trøndelag), Lars Rikkard Gjerstad
(Vestfold og Telemark), Steffen Fjellestad (Sogn og Fjordane) og Ingmar Østeberg
(Hedmark).
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Fylgjande resolusjonar vart vedtekne:
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−
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Norge trenger et nasjonalt ungdomsråd
Time på dagen garanti
Norsk ull er gull!
Sats på miljøterapeuter i skolen
Ja til et desentralisert behandlingstilbud for kjønnsinkongurens i Norge
Ja til økt cøliakistønad!
Sex på timeplanen
Ja til oppgradering og avprivatisering av norske vannkraftverk
Barnevernsinstitusjonar skal kjennest ut som ein heim, ikkje ein
arbeidsplass
− Fleksible åpningstider i dagligvarekjeder med ny teknologi
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3. Politisk arbeid i arbeidsåret
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3.1 Innledning
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Mellomvalgsår er politikkutviklingsår. Arbeidsåret har vært innholdsrikt, og et av de store
prosjektene har vært utforminga av internasjonalt program. I landsstyret og sentralstyret
har det vært gode diskusjoner og politiske vedtak som har bidratt til å sette saker på
dagsorden. På Vårslepp i mars ble en politisk kampanje med fokus på matmerking
lansert, og mange fylkeslag, lokallag og enkeltpersoner markerte seg med gode innlegg
i aviser og sosiale medier.
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Det politiske arbeidet i arbeidsåret har vært preget av at Senterpartiet er i posisjon
nasjonalt, og Senterungdommen har funnet nye arbeidsmåter som følge av dette. Veien
til politiske gjennomslag for Senterungdommen er kortere enn på lenge, men for å
oppnå gjennomslag har det vært nødvendig å arbeide godt med de aktuelle sakene,
både internt og eksternt.
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På alle ordinære landsstyre- og sentralstyremøter har det vært politiske diskusjoner,
resolusjoner og skoleringer. Å være synlige i tradisjonelle og sosiale medier har vært i
fokus hele arbeidsåret. Per arbeidsårets slutt har nesten hele sentralstyret, og flere
landsstyremedlemmer, deltatt og markert seg i debatter på direktesendt TV og hatt
redaksjonelle oppslag.
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3.2 Internasjonalt program
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Det har vært viktig å få samla den internasjonale politikken til Senterungdommen, og å ta
standpunkt i internasjonale saker basert på våre verdier, menneskerettighetene,
bærekraftsmålene og folkeretten. Prosessen og utforminga av internasjonalt program
starta under programutvalgshelga i januar. Der ble medlemmer av PU (politisk utvalg) og
IU (internasjonalt utvalg) enige om en fremdriftsplan som skulle resultere i at utvalget
kunne legge frem et internasjonalt program til Senterungdommens landsmøte i 2022.
Internasjonalt program-utvalg har hatt to møtehelger på hovedkontoret i Oslo i etterkant
av utvalgshelga, en i forbindelse med utforminga av førsteutkastet til programmet, og en
i forbindelse med andreutkastet. Programmet har hatt to høringsrunder for
organisasjonen, hvor den første varte fra april til 12. juni, og den andre fra august til 16.
oktober.
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3.3 Politisk samarbeid med andre organisasjoner
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Senterungdommen har en rekke paraplyorganisasjoner som er relevante for
organisasjonen å følge opp, og ..
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3.4 Tiltak i arbeidsplanen
Landsstyret skal bidra aktivt med å produsere
resolusjoner og medieutspill.

Gjennomført

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

Gjennomført

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

Gjennomført

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

Gjennomført

Sentralstyret har ansvar for at det blir
gjennomført minst en politisk kampanje i året,
Denne lanseres på Vårslepp og gjentas i
sammenheng med fremleggelsen av
statsbudsjettet.

Gjennomført

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

Gjennomført

Sentralstyret skal rullere på å produsere
mediesaker av alle vedtatte resolusjoner
gjennom året. Ansvar for oppfølging skal fordeles
før møteslutt.

Delvis gjennomført

Senterungdommen skal så langt det lar seg gjøre
skrive om utvalgte vedtatte resolusjoner til flak
som overleveres regjeringsapparatet.

Delvis gjennomført
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Sentralstyre kan nedsette arbeidsgrupper som
skal jobbe med konkrete saker oppimot
regjeringa.

Gjennomført

PU og IU skal utarbeide et internasjonalt program
som skal legges frem for landsmøtet 2022.

Gjennomført

138
139

4. Organisatorisk arbeid i arbeidsåret
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4.1 Innledning
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Arbeidsåret vi har lagt bak oss har vært et mellomvalgår, med stort fokus på lagbygging
og organisasjonsbygging. Endelig fikk vi arrangert begge de nasjonale arrangementene
våre og vi fikk møttes til kurs og samlinger. Foruten om de to store nasjonale
arrangementene våre har vi revidert organisasjonshåndboka for arbeidsåret 2022, slik at
den skal være et oppdatert verktøy for alle medlemmer og tillitsvalgte i
senterungdommen. Vil benytte anledningen til å skryte stort over arbeidet som ble gjort i
fylkeslag under det året vi har vært igjennom, det er jobbet godt for å gjennomprette
aktivitet i lagene etter en lang koronaperiode. Vi ser at korona har preget organisasjonen
vår mye og at vi har en stor rekrutteringsjobb å gjøre i tida fremover.
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4.2 Korona
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I laupet av perioden har ein i mindre og mindre grad måtte taka hensyn til
koronapandemien og utfordringane som kom med dette. Ein fekk gjennomført
landsmøtet i 2021 utan problem grunna gjenopningi. Jamvel møtte ein på nokre
utfordringar knyta til pandemien når det kom til starten av nyåret i 2022, der ein
mellom anna måtte leggja til rette for eit digitalt landsstyremøte i januar. I tillegg
til at det gjekk med ekstra planleggingsrunder til å tilretteleggja for fysiske møte
på hovudkontoret dei fyrste månadene av 2022.
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Jamvel har ein i laupet av våren 2022 vorte heilt kvitt desse utfordringane knyta til
planlegging ettersom at landet gradvis opna opp igjen. Vårslepp 2022,
listekandidatsamlingi og sumarleiren vart mellom anna arrangert utan å måtte
tenkja på smitteverntiltak knyta til korona.
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4.3 Arrangement og skolering

164

4.3.1 Utvalgshelg
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28.-30. januar ble det arrangert utvalgshelg for utvalgene i Senterungdommen. Dette er
utvalgene vi har hatt i arbeidsåret 2021/2022: Politisk utvalg, Organisatorisk Utvalg,
Internasjonalt utvalg, unge folkevalgtutvalg og kontaktfylkesutvalget. Utvalgshelga
markerte et virkelig startskudd for arbeidsåret og ble i hovedsak planlagt og gjennomført
av OU, med hjelp av sentralstyremedlemmer. Den ble avholdt på kontoret i Oslo med
rundt 30 deltakere. Utvalgene hadde noen separate møter og noen felles. Av
fellesbolker hadde vi besøk av Stortingsrepresentant Per Martin Sandtrøen og
Statssekretær Lars Vangen. Vi hadde også fellesbolker der vi jobbet på tvers av utvalg,
eksempelvis tema Nyhetsbrev og politisk kampanje. i senterungdommen. Det ble også
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rom for gode felles måltid og quiz på kvelden. Utvalgshelga er en kickstart for
utvalgsarbeidet og Utvalgene fikk kommet godt i gang med planleggingen av
arbeidsåret.
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Vårslepp
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11.-13. Mars arrangerte vi vårslepp på Sundvollen hotell i Buskerud. Der var i underkant av
80 senterungdommen til stede for å bli bedre kjent, lære om politikk og organisasjon.
Vårslepp er et tilbud til alle medlemmer i senterungdommen uansett hvor erfaren man
er. Vi hadde en tredeling av kursdeltakere når det var debattskolering og
organisasjonsskolering. Bakgrunnen for en deling er at man kan få innrettet skoleringene
til nivået på deltakerne i større grad. Vi hadde i løpet av helga flere skoleringer av
representanter fra storting og regjering innom. Vi hadde #merkminmat som tema på
vårslepp, derfor hadde landbruk og matpolitikk et viktig tema. Vi hadde besøk av
Rådgiver for næringskomiteen Peder Ingvaldsen og rådgiver for klima og miljøkomiteen
Jesper Nohr. Vi fikk også besøk av to statsråder, Landbruk og matminister Sandra Borch
og nestleder i Senterpartiet og Utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereim. Vi hadde
også besøk av bonde, Influenser og matprisvinner Nora Sandberg. I tillegg til de politiske
og organisatoriske skoleringene hadde vi utkledning fest, bannerverksted,
aktivitetsverksted og dansekurs som aktiviteter.
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Sommerleir
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30. Juni – 3. juli ble sommerleir arrangert. Vi var i Selbu kommune i Trøndelag. På
sommerleiren var det ca. 60 medlemmer som deltok, mange var på sin første
sommerleir, siden det var to år siden sist vi arrangerte sommerleir. Av innledninger kan vi
nevne at vi hadde “Sofaprat med Arnstad damer”, Parlamentarisk leder i
stortingsgruppen Marit Arnstad, Ordfører i Stjørdal Kommune Eli Arnstad og Politisk
Rådgiver for Trygve Slagsvold Vedum Ada Arnstad. I tillegg hadde vi besøk av Ola
Borten Moe som innledet om Senterpartiets historie. Av aktiviteter hadde vi en
aktivitetsdag der deltakerne kunne velge mellom ulike bedriftsbesøk i nærområdet til
Selbu kommune. Der kunne man se på Vindmøller, Gå på fjelltur og møte
Stortingsrepresentant Heidi Greni på toppen. Eller være på distriktsrunde i Selbu og
organisatorisk nestleder sin hjembygd Elvran i Stjørdal kommune. Av aktiviteter hadde vi
“Selbus aktivitetsløype”, Gammeldanskurs, Volleyball og fotballcup. I tillegg til Trøndersk
kulturaften hadde vi også en god dose fritid. Fritiden ble brukt på å bli bedre kjent med
hverandre, soling, bading og fortære store mengder med slush.
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4.3.2 Toppskolering
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Senterungdommens toppskolering er Senterungdommens høyeste skolerings nivå. På
denne skoleringa så får deltagerene muligheten til å prøve seg som toppolitikere. De blir
utfordret på vanskelige politiske spørsmål, høyt arbeidspress, lange dager og en
omfattande medietrening. Senterungdommens toppskolering arangeres i regi av
senterungdommens kontor, men vi får også svært god hjelp av senterpartiet som stiller
mange ressurspersoner disponibelt for oss.
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Senterungdommens toppskolering ble i år gjennomført 2-5 Mars. Arrangementet er
søknadsbasert og det kom inn mange søknader, deltagerene holdt derav et høyt nivå.
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4.3.3 Langtidsstrategi 2021-2025

219

Skrive litt her om lagbygger
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Førende for Sentralstyret sitt arbeid i perioden 2021-2025 er langtidsstrategien
som ble vedtatt på landsmøte 2021. Konklusjonen i denne strategien er at
Senterungdommen skal bygge fleire og sterkere lokallag og at når
organisasjonen skal vokse er det et mål at den vokser i frå bunnen.

224
225
226

For å bidra til at Senterungdommen når målene i langtidsstrategien har
lokallagsbesøk og reising vært en prioritet for sentralstyre, men vi kan og skal bli
enda betre.
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Senterungdommen har i 2022 også ansatt Mailinn Stoveland som lagbygger.
Lagbyggeren er en ny ressurs som skal bidra til skolebesøk, lokallagsoppstarts
møter, lokallagsoppfølging og skolering. Dette er en ressurs vi forventer at løfter
både aktiviteten og medlemstallet i senterungdommen.
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4.4 Verving
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Verving har vi som et fokus gjennom hele arbeidsåret. Verving er et tema på samtlige
landsstyremøter og nasjonale arrangement. På sommerleir viet vi ekstra oppmerksomhet
til reverving og verving. Vi lanserte en vervekampanje som løper fra 1 juli til 1 oktober. Der
det blir premiert på landsmøtet det fylkeslaget som har vervet flest i forhold til prosent
og antall medlemmer. På denne måten har alle fylkeslag mulighet til å vinne
vervekampanjen. Verving er viktig for at vi kan opprettholde et høyt medlemstall, jo flere
vi er jo sterkere stemme får vi.
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4.5 Unge folkevalde

241

4.5.1 Listekandidatsamlinga
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22.-24. April ble listekandidatsamlinga arrangert på Sørmarka, og det var unge
folkevalgt utvalget som sto i spissen for planleggingen. Det ble i 2021 sendt
søknad om midler til å gjennomføre samlinga til LNU og søknaden ble innvilget.
Det var omtrent 60. Medlemmer som deltok på arrangementet som var åpent for
både senterungdommens unge folkevalgte og folk som ønsket å stå på liste ved
valget i 2023. I forkant av samlinga ble det brukt mye tid på at
Senterungdommens medlemmer skulle få komme med innspill til samlingas
innhold, og det kom inn mange forslag. På programmet sto blant annet
debattskolering, sofaprater, diskusjoner og erfaringsutveksling og innledninger
om blant annet mediearbeid, hersketeknikker, livet som ung folkevalgt,
kommuneøkonomi og nominasjonsprosesser. Finansminister Trygve Slagsvold
Vedum og kommunalminister Sigbjørn Gjelsvik gjestet oss i tillegg til flere
ordførere, politiske rådgivere, stortingsrepresentanter og fylkespolitikere. I
etterkant av samlinga fikk vi gjennom evalueringen se at så å si alle som deltok
hadde bestemt seg for å stille til valg i 2023, og vi gleder oss til å se de i
valgkampen!
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4.6 Nykeltal

259

4.6.1 Medlemstal 2011–2022

260

(tal for 2022 er per. 21.10.2022)

261
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4.6.2 Lokallag

263
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4.6.3 Frifond

265
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Stønadsordningi Frifond organisasjon gjev tilskot til lokallag i landsdekkjande,
friviljuge og demokratiske organisasjonar. Midla vert delt ut til sentralleddet som i
organisasjonane delar det vidare til lokallagi sine. Målet for ordningi er å auka
aktiviteten til lokallag over heile landet. Midla vert utdelt av Landsrådet for barneSide 8 av 28
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og ungdomsorganisasjonar (LNU), og vert forvalta av generalsekretæren i
Senterungdomen.
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For 2022 har Senterungdomen fått tildelt kr 372 673,00 i frifondsmiddel. Det er kr
9 089,00 enn året føre, dette mellom anna grunna at ein har fått godkjend fleire
lokallag for 2019 enn tidlegare. Av desse midla går 5% til administrasjon, som
utgjer kr 18 633,65. LNU har ogso vedteke at dei resterande ubrukte midla frå
2021 kr 190 774,00 skal verta overførte til 2022, slik at den totale summen for
utdeling i 2022 er kr 544 813,35. Dette har gjeve gode utgongspunkt for
lokallagsaktivitet.
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Det har vore litt laber søknadsaktivitet for frifond i 2022, grunne for dette er uvisst,
men ein reknar med at det er litt ringverknader av koronapandemien. Jamvel ser
ein at det har teke seg litt opp i laupet av sumaren og fram mot hausten.
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Frifond i 2021 enda slik:
Søkt sum
Tildelt sum
Brukt sum
Tal på søknader
Tal på lokallag

kr 746 507
kr 662 874
kr 420 325
77
33
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Per 01.november 2022 er fylgjande tal for frifond 2022:
Totalt til
utdeling
Søkt sum
Tildelt sum
Tal på søknader
Tal på lokallag

kr 544 813,55
kr 396 654
kr 297 324
39
19

284
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4.7 Tiltak i arbeidsplanen

286
Det skal arrangeres en utvalgshelg tidlig i
arbeidsåret der OU har hovedansvar for
planlegging og gjennomføring.
Gjennomført
Gjennomføre en sentralstyreturné i løpet
av arbeidsåret og tidfeste denne tidlig i
perioden.

Delvis Gjennomført

Sentralstyre har ansvar for at det på alle
landsstyremøter gis politisk og
organisatorisk skolering.

Gjennomført
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Det skal utarbeides en veileder for
ansettelse av ungdomssekretærer.

Gjennomført

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

Gjennomført

OU skal kvalitetssikre
skoleringsprogrammet i begynnelsen av
arbeidsåret.

Gjennomført

Skoleringsprogrammet gjennomføres på
Vårslepp, grønnskoleringer på våren og
sommerleir.

Gjennomført

Vårslepp

Gjennomført

Sommerleir

Gjennomført

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

Gjennomført

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

Gjennomført

Innlederoversikten skal være lett
tilgjengelig for fylkes- og lokallag.

Gjennomført

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

Gjennomført

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

Gjennomført

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

Gjennomført

Det skal i løpet av arbeidsåret søkes om
midler for å arrangere en
lokallagsledersamling i 2022

Gjennomført

Organisatoriske skoleringer på nasjonale
arrangementer skal rettes mot verv eller
«nivådeles» etter hvilket ledd man er
engasjert i.

Gjennomført
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Vårslepp skal være et åpent arrangement
for hele organisasjonen, med fokus på
organisatorisk og grunnleggende
skolering.

Gjennomført

Skolere tillitsvalgte i fylkesleddet i sin
rolle som mentor for lokallagene.

Gjennomført

Årshjulet for fylkes- og lokallag
videreføres og utvikles:
o Grønnskolering: Arrangeres på
fylkesnivå. Programmet skal innbefatte
nivå 2 i
skoleringsprogrammet. Fylkene
oppfordres til å ha egne arrangement,
men fylker
kan også samarbeide om arrangementet.
o 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.

Gjennomført

Det skal arrangeres en vervekampanje.

Gjennomført

Organisasjonshåndboka, maler og andre
ressurser videreutvikles samt distribueres
til aktuelle ledd, og brukes aktivt som
verktøy i skolering på alle nivå i
organisasjonen.

Delvis gjennomført

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

Gjennomført

Nye medlemmer skal få tilsendt en
velkomstpakke.

Delvis Gjennomført

Arbeide med aktivitetsbank hvor lokal- og
fylkeslag finner forslag på aktiviteter og
skoleringsopplegg.

Delvis gjennomført

Utarbeide og oppdatere instruksar for
valkomiteen og resolusjonskomiteen.
Kontoret og sentralstyret utarbeidar
instruksane og dei blir godkjent i
landsstyret.

Gjennomført

287
288
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5.1 Samarbeid mellom ulike ledd i organisasjonen

290
291
292
293
294
295
296

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.

297
298
299
300
301
302
303
304
305
306

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. Det har på grunn av en del
utskiftninger i sentralstyret vært utskiftninger av medlemmer og leder i
kontaktfylkesutvalget. Inntrykket er at ordningen fungerer relativt 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.

307

5.2 Samarbeid mellom de ulike delene av senterrørsla

308
309
310
311
312

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.

313

5.2.1 Samarbeid med Senterpartiet

314

Samarbeidet med Senterpartiet har i arbeidsår

315
316
317

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.

318
319
320

Leder i Senterungdommen, Torleik Svelle, har møtt som fast medlem i sentralstyret til
Senterpartiet og i partiet sine gruppemøter på Stortinget. I tiden der Torleik var i permisjon møtte
Politisk nestleder Andrine Hanssen Seppola.

321
322

5.2.2 Samarbeid med Senterpartiets Studieforbund

323
324
325
326
327
328

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 2022 har Senterungdommen vært
representert i Studieforbundets representantskap ved leder Anne Martine Brox Antonsen
og varamedlem Mailinn Stoveland.

329

5.2.3 Samarbeid med Senterkvinnene
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331
332
333
334
335

Senterungdommen og Senterkvinnene har jevnt over et godt samarbeid om politisk
gjennomslag i sentralstyret og på landsmøtet i Senterpartiet. Senterundommen og
Senterkvinnene har hatt ulik inngang til organisatoriske grep som har vært tema i
sentralstyret og landsstyret i Senterpartiet. Politisk nestleder i Senterungdommen.
Andrine Seppola, besøkte og holdt hilsningstale for Senterkvinnenes landsmøte i mars.
Senterungdommen har også hatt innledning for et medlemsmøte i Senterkvinnene.

336

6. Internasjonalt engasjement

337
338
339
340
341
342
343
344

Senterungdommen har hatt stor synlighet og engasjement i internasjonale
spørsmål gjennom arbeidsåret. I mediebildet har internasjonalt utval, heretter IU,
vært fremtredende og deltatt i flere debatter. Likevel har en stor fordel vært at
pandemien ikke lenger la begrensninger på aktiviteter i både Norge og utlandet.
Derfor har IU kunne representert Senterungdommen i flere turer gjennom
arbeidsåret. Anora Rusten besøkte Island med NCF med nordisk feminisme på
dagsorden. Torstein Buskaker og Robin Tveit hadde hver sin tur til Libanon for å
følge opp demokratiprosjektet i samarbeid med alle norske ungdomspartier.

345
346
347
348
349
350
351
352

I tillegg fikk Torstein Buskaker besøke Østerrike for å overvære FNs
statspartmøte om atomvåpen hvor Norge var observatør mye takket være
Senterungdommens engasjement for en atomvåpenfri verden.
Senterungdommen fikk i 2021 flertall på Senterpartiets landsmøte for signering
og ratifisering av FNs atomvåpenforbud. Det bidro til at Sp i regjering fikk Norge
som første NATO-land å delta som observatør på statspartmøte. Buskaker sin
tilstedeværelse i Wien ble omtalt i Dagsavisen hvor vårt utvalgsmedlem ble
intervjuet i forbindelse med FN-møtet.

353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371

Utvalgets medlemmer var utover dette synlige i nasjonale media med kronikker
og redaksjonelle saker om flere saker. Robin Tveit skrev en kronikk om
vannkraften som skapte mye engasjement, hvor fokuset var nasjonal kontroll
over våre kraftressurser og viktigheten av heimfallsretten. Ashish Bhargava hadde
en større sak om matsikkerhet og den krevende situasjonen for bønder i verden
samt viktigheten av vern av matjord. Det var avholdt to digitale webinarer om
situasjonen i Ukraina i forkant av invasjonen og om den store EU-debatten som
kom i etterkant gjennom hele våren. I den første samtalen var bakteppe en
omfattende opprustning langs grensa mellom Ukraina og Russland. USA advarte
om at Russland snart ville invadere Ukraina imens Rød Ungdom hevdet at NATO
hadde ansvaret for den spente situasjonen. Senterungdommen var i en
svarkronikk i VG tydelige på at ansvaret for den spente situasjonen lå hos
Russland og avfeide kritikken mot NATO. Statssekretær i forsvarsdepartementet
og tidligere internasjonal leder i Senterungdommen, Bent Joacim Bentzen,
orienterte om den alvorlige situasjonen på bakken. I sommer hadde
Senterungdommen en direktesendt diskusjon om EU med leder Torleik Svelle og
internasjonal leder Ibrahim Ali hvor stortingsrepresentanten vår fra Hedmark Per
Martin Sandtrøen var invitert med som gjest. Sendingen gikk direkte på Facebook
og Tiktok.

372
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6.1 Nordiska Centerungdommens Förbund (NCF)

374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384

Senterungdommen deltok på årsmøtet til NCF denne våren i Stockholm.
Delegasjonen var ledet av internasjonal leder Ibrahim Ali, med følge av
utvalgsmedlem Robin Tveit, generalsekretær Henrik Hageland og NCFstyremedlem Jesper Nohr. Under møtet fikk Senterungdommen vedtatt en
fordømmelse av den russiske invasjonen og Jesper Nohr ble valgt som 1.
visepresident i forbundet. Det var en diskusjon hvor en rekke vedtektsendringer
ble fremmet og nedstemt av delegatene. Endringene som var fremmet ville
forenkle prosessen for å oppta nye medlemmer til NCF, hvor målsettingen i stor
grad var å invitere inn Unge Venstre til NCF. Samtlige forslag falt. Det planlegges i
skrivende stund for et nytt representantskapsmøte i NCF i oktober i Malmö hvor
internasjonalt utvalg vil representere Senterungdommen.

385
386

6.2 Ungdommens Nordiske Råd (UNR)

387
388
389
390
391
392

Internasjonalt utvalg ved Ibrahim Ali og Ingvild Munz planlegger deltok på det
årlige møtet i Ungdommens Nordiske Råd i Helsinki i oktober. Det er enda ikke
besluttet hvilke resolusjoner som vil fremmes for rådet. I same helg har
Senterungdommens søsterparti i Finland sendt invitasjon til sitt landsmøte. Derfor
planlegges det for at internasjonal leder holder en hilsningstale på vegne av
Senterungdommen på deres landsmøte.

393
394

6.3 Senterrørslas internasjonale prosjekt i Nepal

395
396
397
398

Senterpartiet er i perioden 2020–2024 i eit samarbeidsprosjekt med
Utviklingsfondet om Nepal. Alle dei fire organisasjonane i Nepal er partnare i
prosjektet, og det er generalsekretær, som er representanten til
Senterungdomen i prosjektgruppa.

399
400
401
402
403
404
405

Prosjektet er knyta til Dang-distriktet, sørvest i Nepal. Målgruppa for prosjektet er
i hovudsak småskala bøndar på landsbygda. Nepal er eit av landi i verdi, som er
mest klimasårbart og vert prega av gjentekne naturkatastrofar som: flaum,
jordskjelv og skred. Livsgrunnlaget til folk i landet vert hardt råka av dette. Heile
68% av befolkningi får inntekti si frå landbruket og sektoren bidreg til heile 34% av
brutto nasjonalproduktet til Nepal. Til tross for nokon framskritt innanføre
fattigdomsreduksjon den siste tidi, er landet enno eit av dei fattigaste i verdi.

406
407

Utviklingsfondet arbeidar saman med lokale partnare i Rapti Rural Municipality i
Dang-distriktet.

408

Prosjektet har fem hovudmålsettingar:

409
410
411
412

−
−
−
−

Auka mattryggleik
Auka klimatilpassingskapasitet
Auka inntekter
Styrkt sivilsamfunn og lokale institusjonar
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− Auka jamstilling og inkludering

413
414

6.4 Tiltak i arbeidsplanen
Nr
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Tiltak
Senterungdommen skal benytte seg av alle sine delegatplasser på
arrangement i NCF og UNR
Internasjonalt utvalg skal ha ansvaret for det faglige opplegget på ett av
landsstyremøtene i løpet av arbeidsåret
Internasjonalt utvalg skal sende ut nyhetsbrev til resten av organisasjonen
minst to ganger i året med relevante oppdateringer fra det internasjonale
feltet
Senterungdommen skal levere resolusjoner til NCFs toppmøte og
representantskap
Internasjonalt utvalg skal jobbe for å gjennomføre studieturer og
prosjekter utenlands
Senterungdommen skal samarbeide tettere med andre organisasjoner om
internasjonal politikk og det skal minimum være årlige møter med alle
relevante paraplyorganisasjoner
Internasjonalt utvalg skal se på muligheten for å søke om støtte til et
prosjekt som kommer Senterungdommens medlemmer til gode
IU har ansvar for at det gjennomføres et synliggjøringsprosjekt i løpet av
arbeidsåret
Støtte aktivt opp om Senterbevegelsens internasjonale prosjekt i Nepal,
og bidra til kunnskap om dette blant Senterungdommens medlemmer
Samarbeide med Senterbevegelsen om andre internasjonale prosjekter
IU skal fremme minst en resolusjon til hvert landsstyremøte, og også
etterstrebe å fremme resolusjoner til sentralstyremøter i løpet av året

Status
Gjennomført
Gjennomført
Delvis gj.ført
Gjennomført
Gjennomført
Delvis gj.ført
Delvis
gjennomført
Gjennomført
Gjennomført
Gjennomført
Gjennomført

415
416
417

7. Informasjonsarbeid, media og kommunikasjon

418

7.1 Internkommunikasjon

419
420
421

De interne informasjonsmidlene som brukes mest til å formidle internkommunikasjon i arbeidsåret
21/22 er e-post, medlemsforumet til Senterungdommen på Facebook, samt andre sosiale medier,
Microsoft Teams og IT-plattformene Innsiden og Min Side.

422
423
424
425
426
427

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
Facebook. Mye av denne informasjonen sendes også direkte til fylkeslagene, som der igjen
videreformidler informasjonen utover i organisasjonen. I arbeidsåret har også kontaktfylke
utvalget vært en viktig bidragsyter for å samkjøre organisasjon mellom fylkeslagene og
sentralleddet.

428
429
430
431
432

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 21/22 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.

433
434
435
436

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.
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437
438

7.2 Ekstern kommunikasjon

439
440

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,

441
442

Senterungdommen har høy aktivitet på Instagram og Facebook. Senterungdommen er også i ferd
med å etablere seg på TikTok, men har et forbedringspotensiale.

443
444
445
446

Senterungdommen jobber målretta og aktivt for å være en del av den norske samfunnsdebatten
og sette dagsorden. Det er derfor en prioritert arbeidsoppgave for Senterungdommens
sentralstyre og være på og offensive i media. Et eksempel på dette er at hele 6 medlemmer av
Senterungdommens sitt sentralstyre har gått nasjonale debatter hos NRK dette arbeidsåret.

447
448
449

Vi har blitt bedre på å holde nettsiden oppdatert med den siste politikken, arrangementer og
nyhetene fra organisasjonen, men vi har et særlig forbedringspotensiale når det gjelder nyheter
fra de ulike leddene i organisasjonen.

450

7.3 Politiske kampanjer

451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467

Senterungdommen har hatt én politisk kampanje i arbeidsåret 2021-2022. Politisk
utvalg har hatt ansvar for kampanjen, og den ble tradisjon tro lansert på Vårslepp.
Tema for arbeidsårets kampanje var matmerking, med fokus på klima og miljø,
norske arbeidsplasser og folkehelse. Det var godt med engasjement rundt
kampanjen, og tilbakemeldingene var i stor grad at kampanjen omhandlet et
tema som engasjerte store deler av organisasjonen. Det var også
tilbakemeldinger om at både tidslengden på kampanjen og informasjonsflyten
kunne vært bedre, noe som blir tatt med når senere kampanjer skal utformes.
Jamfør arbeidsplan skulle også kampanjen gjentas i forbindelse med
fremleggelsen av statsbudsjettet, men kampanjens politiske innhold, altså bedre
merking av utenlandsk mat, ville ikke få budsjettkonsekvenser. Det ble likevel
sendt ut en supplerende mediepakke, med tips for å komme på i media. Mange
lokallag, fylkeslag og enkeltpersoner markerte seg med gode innlegg i både
tradisjonelle og sosiale medier i forbindelse med årets politiske kampanje. I
etterkant av kampanjen har både departementet, men også
stortingsrepresentanter for Senterpartiet, vært opptatte av saken – og det er
viktig at Senterungdommen fortsetter å løfte bedre matmerking.

468

7.4 Podcast

469
470
471
472
473

Senterungdommens podkast hadde pause en liten periode før den gjenoppsto
høsten 2022. Unge folkevalgt utvalget med sentralstyremedlemmer Nils Forren
og Anne Martine Brox-Antonsen har hatt ansvar for dette. Gjennom arbeidsåret
har det blitt møtt på flere utfordringer som har gjort at det har tatt tid å komme i
gang med innspilling.

474
475
476

I episodene som har blitt spilt inn i år har hovedtemaet vært rollen som ung
folkevalgt og det å stille til valg. Det er planer om flere episoder utover
høsten/vinteren.

477

7.5 Tiltak i arbeidsplanen
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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

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

Gjennomført

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

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.

Gjennomført (ikke behov)

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

Gjennomført

Senterungdommen skal videreutvikle sitt
innhold på Facebook og Instagram, samt
etablere seg på Tik Tok.

Gjennomført

Podkasten «Fred, frihet og tollvern»
videreføres, og hvem som har ansvar for
gjennomføringen av dette avgjøres av
sentralstyret.

Gjennomført

478
479
480

8. Fylkesleddet i Senterungdomen

481
482
483

Senterungdommen har i 2022 totalt 16 fylkeslag og er dermed representert i alle landets
fylker. I de fleste av landets sammenslåtte fylker har vi fortsatt egne fylkeslag i hvert
stortingsvalgdistrikt. Flesteparten av disse vil gjenoppstå som egne fylker fra 2024.

484
485
486
487
488
489

Fylkeslagene i Senterungdommen er selvstendige ledd i organisasjonen og er svært
viktige for å sikre god aktivitet og medlemsoppfølging i hele landet. De har også en
sentral rolle i oppfølging av lokallagene og bidra til å sikre aktivitet her. Gjennom
styrearbeid, oppfølging av lokallag og deltaking på nasjonale arrangementer bidrar de til
utvikling av organisasjonen, både politisk og organisatorisk.

490
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8.1 Tiltak i arbeidsplanen
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 Kap7. tiltak
1)
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 Kap7. tiltak 2)
Fylkeslagi skal fylgja opp årshjulet med
arrangement på fylkes- og lokallagsplan,
og bidraga til godt eit oppmøte på
sentrale arrangement. (sjå Kap7. tiltak 3)
Fylkeslagi skal saman med sentralstyret
ha eit fokus på lagbygging og
medlemsverving, for å sikra gode og
sjølvgåande fylkes- og lokallag. (sjå Kap7.
tiltak 4)
Det skal utarbeides en veileder for
ansettelse av ungdomssekretærer. (sjå
Kap 7. tiltak 5)

Gjennomført

Gjennomført

Gjennomført

Gjennomført

Gjennomført

492
493
494

9. Landsstyret

495
496
497
498
499
500
501
502
503
504

Landsstyret i Senterungdomen består av dei 16 fylkesleiarane i organisasjonen, i
tillegg til sentralstyret. Organet fungerer som det øvste i organisasjonen mellom
landsmøta. Sekretariatet i Senterungdomen, ungdoms- og fylkessekretærar har
møte- og talerett i landsstyret. Møta i landsstyret har i all hovudsak vore fysiske,
med unnatak av landsstyret i januar, som var digitalt grunna koronasituasjonen.
Landsstyret har i tillegg til sin normale møteverksemd og orienteringar om
organisasjonen ogso fokus på organisatorisk og politisk skulering. Ein arrangerer
“fylkesleiars time” kvart landsstyre der fylkesleiarane får snakka om korleis det
går i deira fylkeslag, knyta til både positive og negative røynsler. Samt at ein
freistar å få gjennom ei form for skulering i laupet av eit landsstyre.

505

Møteverksemdi i arbeidsåret har vore som fylgjer:
15. januar 2022
11. mars 2022

Ordinært
Ordinært

Microsoft Teams
Sundvolden Hotell
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29. april til 1. mai 2022
14. til 16. oktober 2022
18. november 2022

Ordinært
Ordinært
Ordinært

Kontoret, Oslo
Kontoret, Oslo
Gardermoen

506
507

For lista over vedtekne resolusjonar, sjå kapittel 12.

508

10. Sentralstyret, arbeidsutvalet og sekretariatet

509

10.1 Sentralstyret

510
511
512
513
514

Sentralstyret har ansvaret for den daglege oppfylgingi av organisasjonen. I
arbeidsåret har styret hatt jamnleg kontakt, gjennom fysiske møte og dialogar via
digitale flater, som sosiale medium, e-post og Teams. Elles har den enkelte
styremedlemen møtt andre i styret gjennom deltaking på arrangement, vitjingar
ute i organisasjonen og i arbeidet i dei ulike utvali.

515
516
517
518
519

Sentralstyret har i år jobba hardt med å nå måli i arbeidsplanen, og særleg dette
med revering av medlemar i resistanse og verving av nye medlemar har vore i
hovudfokus den siste tidi. Særleg vart dette intensivert gjennom auka reising
rundt om til fylkes- og lokallagi etter sumaren, under sentralstyreturneen som
sentralstyret gjekk inn for å halda.

520
521
522

Elles har dei fleste styremøta vore fysiske, med unnatak av somme
ekstraordinære møte knyta til tilsettingsprosessen for både generalsekretær og
for lagbyggjaren.

523

Sentralstyret har i perioden 2021–2022 bestått av fylgjande medlemar:

524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Leiar – Torleik Svelle, Oppland (26 år)
Politisk nestleiar – Andrine Seppola, Troms (19 år)
Organisatorisk nestleiar – Dorthea Elverum, Trøndelag (26 år)
Internasjonal leiar – Ibrahim Ali, Buskerud (25 år)
1. sentralstyremedlem – Henrik Hageland, Rogaland (23 år)
2. sentralstyremedlem – Skjalg Hamnes, Nordland (29 år)
3. sentralstyremedlem – Anne Martine Brox-Antonsen, Troms (21 år)
4. sentralstyremedlem – Dordi Boksasp Lerum, Møre og Romsdal (19 år)
5. sentralstyremedlem – Mailinn Stoveland, Agder (21 år)
1. varamedlem – Nils Forren, Trøndelag (22 år)
2. varamedlem – Torstein Buskaker, Hordaland (27 år)
3. varamedlem – Tina Evelyn Buvarp, Trøndelag (21 år)
4. varamedlem - Halvard Brundtland, Vestfold og Telemark (21 år)
5. varamedlem – Maksim Guttormsen, Finnmark (23 år)

Det er verdt å merka seg at sentralstyret har “krympa” inn i laupet av arbeidsåret,
og dette har med mellom anna med at somme har trekt seg som styremedlemar.
Til dømes vart Henrik Hageland generalsekretær frå og med 3. januar, som gjorde
at han tråtte ut av styret. Mailinn Stoveland vart ogso tilsett, som lagbyggjar frå 1.
oktober som gjorde at ogso ho måtte trekkja seg frå styret. Ein har fylgt naturleg
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543
544

opprykking i styret når medlemar har gått ut av styret. Det vil seia at personen
under rykkjer opp.

545
546
547
548

Leder Torleik Svelle ble etter stortingsvalget 2021 valgt til første vara til stortinget.
Grunnet fødselsperimisjon for Marit Strand møtte Torleik Svelle på Stortinget i
perioden 8.mars til 10.juni. I denne perioden var Andrine Seppola fungerende
leder av Senterungdommen.

549
550

For lista over vedtekne resolusjonar, sjå kapittel 12.

551

10.1.1 Møter

552

Sentralstyret har for arbeidsåret hatt fylgjande møte:
10. - 12. desember 2021
17. desember 2021
13. februar
18. - 20. februar 2022
10. - 12. juni 2022

Ordinært
Ekstraordinært
Ekstraordinært
Ordinært
Ordinært

19. juli 2022
30. september til 2.
oktober 2022
17. november 2022

Ekstraordinært
Ordinært

Lillehammer, hyttetur
Microsoft Teams
Microsoft Teams
Kontoret, Oslo
Birkeland, Stoveland
Gård
Microsoft Teams
Kontoret, Oslo

Ordinært

Kontoret, Oslo

553
554

10.1.2 Arbeidsfordeling

555
556

Medlemane i sentralstyret har alle, utanom leiar, eit tildeilt arbeidsområde, som
ein skal prioritera. Fordeilingi for dette arbeidsåret har vore fylgjande:
Politisk utval

557
558

Andrine Seppola (leiar)
Dordi Boksasp Lerum
Organisatorisk utval
Dorthea Elverum (leiar)
Mailinn Stoveland
Tina Evelyn Buvarp
Internasjonalt utval
Ibrahim Ali (leiar)
Torstein Buskaker
Kontaktfylkesutvalet
Henrik Hageland (leiar)
Skjalg Hamnes (fungerande leiar)
Mailinn Stoveland
Halvard Brundtland
Maksim Guttormsen
Unge folkevald-utvalet
Anne Martine Brox-Antonsen (leiar)
Nils Forren
Namn markert i kursiv har vore medlemar av det gjevne utvalet, men har gått
ut/byta utval i laupet av arbeidsåret.

559

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

Gjennomført

Følge opp politiske vedtak opp mot
Stortinget og regjering, med mål om å få
gjennomslag for Senterungdommen.

Gjennomført

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

Gjennomført

Arbeidsgiveransvaret skal være et tema
på hvert ordinære sentralstyremøte.

Gjennomført

Sentralstyret har ansvar for at
arbeidsplanen følges og gjennomføres.
Den skal gjennomgås hvert ordinære
sentralstyremøte.

Gjennomført

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

Gjennomført

Politisk og organisatorisk skolering skal
være et tema på hvert ordinære
sentralstyremøte.

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

Sentralstyret skal jobbe fram mulige
vedtektsendringer for en omstrukturering
av sentralstyrets sammensetning sett i
sammenheng med den stadig økende
arbeidsmengden.

Ikke gjennomført

Gjøre en analyse av hvor behovet for økte
ressurser er størst i løpet av arbeidsåret
2022.

Gjennomført

Gjennomføre en sentralstyreturné i løpet
av arbeidsåret og tidfeste denne tidlig i
perioden.

Delevis Gjennomført

560
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561

10.2 Arbeidsutvalet

562
563
564
565
566

Arbeidsutvalet (AU) har hatt møte laupande gjennom heile året når det har vore
naudsynt. Arbeidsutvalet har særleg jobba med arbeidet med å få på plass ein ny
tilsett som lagbyggjar, og har hatt møte kring førebuing av dette til sentralstyret. I
tillegg har ein hadde laupande kontakt med einannan under Torleik Svelles
permisjon for å vera på Stortinget.

567

10.3 Sekretariat

568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579

Sekretariatet har i 2022 hatt tre tilsette på fulltid, der fordeilingi er:
generalsekretær, organisasjonssekretær og informasjonsrådgjevar. I tillegg har
ein frå 1. oktober hatt ein lagbyggjar (reisesekretær) i ei 30% stilling. Sekretariatet
held til i det daglege til på hovudkontoret til Senterungdomen og Senterpartiet i
Akersgata 51, Oslo. Arbeidsåret har starta med ein deil heimekontor, der berre
generalsekretær var til stades på kontoret. Sekretariatet har starta med to faste
møte kvar måndag: det fyrste er tilsettmøte i Senterungdomen der ein samlar
styreleiar og sekretariatet til planlegging av veka og orienteringar. Det andre møte
er retta mot dei fylkessekretærane og ungdoms-/organisasjonssekretærane
rundt om i fylki som jobbar med Senterungdomen. Her har ein ogso orienteringar
og drøfting av ulike problemstillingar. Desse to møta har hatt gode resultat knyta
til samarbeidet og kommunikasjonen for sekretariatet.

580

10.3.1 Generalsekretær

581
582
583
584
585
586
587

Generalsekretæren i Senterungdomen er tilsett på åremål og leiar sekretariatet i
Senterungdomen. Vedkomande har personalansvaret for dei andre tilsette.
Oppgåvene utover dette går i stor grad ut på økonomi og førebuing av sakspapir
til møte i lands- og sentralstyret. I tillegg kjem oppgåver som ansvaret for
handsaming av varslingssaker i organisasjonen og forvaltning av frifondsmiddel.
Generalsekretær er ogso representanten til Senterungdomen inn i Senterpartiets
internasjonale prosjekt med Utviklingsfondet.

588
589

Generalsekretær har i perioden 22. november 2021 til 3. januar 2022 vore Oda
Maria Hokstad.

590

Generalsekretær har i perioden etter 3. januar 2022 vore Henrik Hageland.

591

10.3.2 Organisasjonssekretær

592
593
594
595
596
597

Organisasjonsekretær er ei fast stilling med fokus på medlemspleia, og då særleg
knyta opp mot medlemssystemet og bistand med dette. Til dømes å driva med
inn- og utmeldingar av medlemar. I tillegg deltek organisasjonssekretær aktivt
med planlegging og gjennomføring av arrangement, tinging av reiser til møte
m.m. Elles bidreg ogso organisasjonsskeretær med småtte og stort knyta opp
mot mellom anna resolusjonskomite.

598

Organisasjonssekretær har i arbeidsåret vore Eline Stene.

599

10.3.3 Informasjonsrådgjevar
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602
603
604
605

Informasjonsrådgjevar er ei fast stilling som i stor grad arbeidar med sosiale
medium. Dette dreier seg både om oppfylging av medlingar som kjem på dei
ulike plattformane og utforma kva innhald som skal verta delt. Elles jobbar
arbeidar vedkomande med med nettsidene til Senterungdomen, grafisk design,
samt utviklingi av valkampmateriell. I tillegg har kommunikasjonsrådgjevar ei
sentral rolle i valkamparbeidet.

606

Informasjonsrådgjevaren har i arbeidsåret vore Kim Klausen.

607

10.3.4 Lagbyggjar

608
609
610
611
612
613

Senterungdomens sentralstyret vedtok i juli å lysa ut ei stilling som reisesekretær
(eller lagbyggjar), med oppstart 1. oktober 2022. Lagbyggjar er tilsett i ei
prosjektstilling på 30 % frå 1. oktober 2022 til 15. september 2023. Stillingi har ein
stillingsprosent på 30 mellom 1. oktober til 31. desember 2022, og 100 % frå 1.
januar til 15. september 2023. Lagbyggjaren skal ha fokuset sitt på å reisa rundt i
landet og skulera og skapa engasjement kring lokal- og fylkeslagi.

614

Lagbyggjar i Senterungdomen har frå 1. oktober vore Mailinn Stoveland.

615

11. Utval

616

11.1 Politisk utvalg

617

Politisk utvalg har i arbeidsåret 2021-2022 bestått av

618

Andrine Seppola (leder), Troms

619

Jens Bartnes, Trøndelag/Akershus

620

Dordi Boksasp Lerum, Møre og Romsdal

621

Elin Storesund Brekke, Rogaland

622

Nora Rudjord, Agder

623

Jørgen Langbakkhei, Hedmark

624
625
626
627
628
629
630

Arbeidsåret starta i desember hvor utvalget ble konstituert, ble kjent med
hverandre og fikk en felles oversikt over hva som skulle gjøres i løpet av
arbeidsåret. Utvalgshelga i januar var konstruktiv, og arbeidsårets fremdrift ble
planlagt i egen plan. Utvalget har i gjennomsnitt hatt minst ett møte per. måned,
og fokusområder dette arbeidsåret har vært politisk kampanje, skolering,
påvirkningsarbeid og internasjonalt program.

631
632
633
634

Politisk utvalg har samarbeida tett med internasjonalt utvalg om utforminga av
internasjonalt program, mer om dette i kapittel 3.2. I forbindelse med
programarbeidet har politisk utvalg deltatt på to møtehelger i Oslo. Politisk utvalg
har besøkt både Stortinget og departement dette arbeidsåret.
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635
636
637

I forbindelse med sentralstyremøter, landsstyremøter og landsmøtet, har politisk
utvalg fremmet et titall resolusjoner. Disse har blant annet tatt opp tematikk
knyttet til studenter, borteboerstipend, CO2-avgift og psykisk helse.

638
639

På Vårslepp i mars ble årets politiske kampanje lansert, mer om dette i kapittel
7.3.

640
641

Takk til medlemmer av politisk utvalg som har stått på for å styrke
Senterungdommen sitt politiske arbeid arbeidsåret 2021-2022.

642
643

11.2 Organisatorisk utvalg

644

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

645

Dorthea Elverum - Organisatorisk nestleder og leder for utvalget

646

Tina-Evelyn Buvarp – Varamedlem i Sentralstyret

647

Sigurd Ramdal - Trøndelag

648

Ada Josefine Romsdalen – Telemark og Vestfold

649

Yngvild Wolden Staver – Akershus

650
651
652

I tillegg var Mailinn Stoveland med i Organisatorisk utvalg før hun gikk til
kontaktfylkesutvalget på våren 2022.

653
654
655
656
657

Utvalget har hatt 5 møter på Teams. I tillegg til at vi har hatt mindre møter på Vårslepp og
Sommerleir. Utvalget har ellers hatt jevn kontakt på mail og digitalt for å fordele
oppgaver underveis. Vi gjorde mye av planleggingsarbeidet på utvalgshelgen i januar.
Her jobbet vi godt, og fikk landet mye av programmet til Vårslepp samt rammene for
sommerleir,

658
659
660
661

Organisatorisk utvalg har hovedansvar for programmene på de nasjonale
arrangementene, dette krever en god del planlegging og logistikk i samarbeid med
kontoret. I tillegg til de nasjonale arrangementene har vi vært på tilbudssiden med tips
og råd samt innledninger for lokallag og fylkeslag som har bedt om det.

662
663
664
665

Fra 17.-18. september hadde vi organisatorisk utvalghelg på kontoret i Oslo, der reviderte
vi ferdig organisasjonshåndboken. Den er basert på 2018-versonen av boken, men det er
lagt til litt mer tips og råd, samtidig som det er oppdatert med nye ressurser vi har fått
tilgang til.

666
667

Takk til organisatorisk utvalg sine medlemmer som har gjort en veldig god jobb i et
arbeidsår der vi har fått arrangert det vi håpet på fra nasjonalt hold.

668

11.3 Internasjonalt utvalg

669

Senterungdommens internasjonale utvalg bestod i dette arbeidsåret av følgende:

670
671
672

Utvalgsleder: Ibrahim Ali (SST)
Nestleder: Torstein Buskaker (SST) med ansvar for handelspolitikk og EU
Medlem: Robin Tveit (Hordaland) med ansvar for sikkerhet- og forsvarspolitikk
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Medlem: Ingvild Munz (Finnmark) med ansvar for nordisk politikk
Medlem: Ashish Kumar Bhargava (Akershus) med ansvar for likestilling og
menneskerettigheter
Medlem: Anora Rusten (Hedmark) med ansvar for bistand og utvikling

677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687

Utvalget hadde konstituerende møte 15. desember 2021 digitalt. Her fikk
utvalgsmedlemmene kontakt med hverandre med fokus på å bli kjent. Utvalget
hadde tre fysiske samlinger gjennom arbeidsåret. Det første var utvalgshelg hvor
de store planene for arbeidsåret ble lagt. Dette var etterfulgt av utvalgets arbeid
med internasjonalt program med samlinger i Oslo i april og august. Utvalget
fremmet flere resolusjoner gjennom arbeidsåret samtidig som betydelig innsats i
politisk arbeid ble lagt inn i programarbeidet. Resolusjonene omhandlet blant
annet forbrytelser mot menneskeheten i Myanmar og kraftkrisen i Europa.
Utvalget besøkte arrangementene til relevante paraplyorganisasjoner som Folk
og Forsvar og Norges Sosiale Forum.

688
689
690
691

Under landsstyremøtet i okotber var det internasjonale på agendaen, og man fikk
besøk av utenriksminister Anniken Huitfeødt. I det store og hele har
utvalgsmedlemmene lagt ned en stor innsats for å levere på tiltakene i
arbeidsplan og utvikle ny politikk.

692
693

11.4 Unge folkevaldutvalget

694
695

Senterungdommens Unge folkevalgt-utvalg har i arbeidsåret 2021-2022 bestått
av:

696

Anne Martine Brox-Antonsen (leder), Troms

697

Nils Forren (nestleder), Trøndelag

698

Bergljot Oldre, Oppland

699

Vegard Frøseth Fenes, Trøndelag

700

Viktoria Stavøy, Nordland

701
702
703
704
705

Arbeidsåret startet med et digitalt, konstituerende møte tidlig i januar. Siste helga
i januar møttes utvalget fysisk under utvalgshelga, dette var den eneste fysiske
møtehelga utvalget har hatt i år. Under utvalgshelga ble det laget en
fremdriftsplan og ulike oppgaver ble fordelt til utvalgsmedlemmene. Etter dette
har utvalget hatt flere digitale møter jevnlig gjennom hele året.

706
707
708

Det største prosjektet dette året har vært listekandidadatsamlinga som ble holdt
på Sørmarka i april. Der både unge folkevalgte og nye, potensielle listekandidater
var samlet. Det ble en fin helg med debatter, skolering og gode innledere.

709
710

Utvalget har også jobbet gjennom hele året med å få mange senterungdommer
opp på listene til kommune- og fylkestingsvalget i 2023. Vi har hatt møte/webinar
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713
714

med senterungdommer i nominasjonskomiteer og både sendt mail og snakket
direkte til Senterpartiets lokallagsledere om viktigheten av å ha unge på lista. Det
jobbes fortsatt med mer som skal ferdigstilles før året er over slik at vi står godt
rustet før nominasjonsmøtene starter.

715
716
717
718
719

Utvalget har bistått i arbeidet til politisk kampanje, og på høsten ble også
Senterungdommens egen podkast startet opp igjen, der unge folkevalgt utlavget
har hatt ansvar for dette. Det har også blitt holdt skoleringer rundt om for lokallag
og fylkeslag om rollen som ung folkevalgt. Vi har troa på at valglistene kommer til
å fylles av senterungdommer!

720
721

11.5 Kontaktfylkesutvalet

722
723

Kontaktfylkesutvalget har i arbeidsåret 2021/2022 bestått av følgende
medlemmer:

724
725

Henrik Hageland (nov 21-jan 22, leder i perioden), Rogaland

726

Skjalg Hamnes (fungerende leder jan 22-feb 22, leder fra feb 22), Nordland

727

Halvard Brundtland, Vestfold og Telemark

728

Maksim Guttormsen (nov 21-apr 22), Finnmark

729

Mailinn Stoveland (feb 22-sep 22, fungerende leder jun 22 i leders fravær), Agder

730
731
732
733
734
735
736
737
738

Utvalget har hatt som hovedoppgave å fungere som et bindeledd mellom
fylkeslagene og sentralstyret, for å sikre en god kommunikasjonsflyt mellom
dem. I tillegg har man også bidratt med hjelp der det har vært ønsket fra
fylkeslagene. På utvalgets konstituerende møte ble hovedansvaret for de ulike
fylkene fordelt mellom utvalgets medlemmer og arbeidet med å utarbeide
utvalgets fremdriftsplan ble satt i gang (ferdigstilt januar 2022). Det har totalt vært
ni utvalgsmøter, hvorav to av dem på hovedkontoret i Oslo. Utvalget har i tillegg
hatt et godt samarbeid via e-post, Facebookgruppe og andre digitale flater.

739
740
741
742
743
744
745
746
747
748

Som man ser av oversikten over utvalgets medlemmer, har utvalget vært utsatt
for mange endringer i løpet av arbeidsåret. Først ved at utvalgsleder, Henrik
Hageland, ganske tidlig ble ansatt som Senterungdommens generalsekretær, og
dermed forlot utvalget. Skjalg Hamnes fungerte som leder, inntil han formelt ble
valgt til utvalgsleder på sentralstyremøtet i februar. Henriks utgang fra utvalget
førte til en omfordeling av fylkene i utvalget etter første ringerunde. Mailinn
Stoveland ble samtidig satt til å bidra inn i utvalget for å avlaste arbeidsmengden,
særlig for leder. Da Maksim Guttormsen forlot utvalget i april, ble Mailinn
permanent medlem i utvalget og forlot OU. Hun overtok oppfølgingen av
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754

Maksims fylker. Store deler av juni var leder av utvalget utenlands, og Mailinn,
som fast medlem av sentralstyret, ble utnevnt til fungerende leder i leders
fravær. Fra 1. oktober ble Mailinn ansatt som Senterungdommens lagbygger og
den siste 1,5 måneden har resterende duo av utvalget sørget for oppfølging av
fylkene. På grunn av kort tid igjen av arbeidsåret ble det ansett som ikke
hensiktsmessig å tilføre nye medlemmer til utvalget.

755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769

Stadig endring av utvalgets sammensetning, redusert antall medlemmer i
utvalget, samt at leder har opplevd flere dødsfall og alvorlig sykdom i nær familie
i løpet av arbeidsåret, har vært noe krevende for utvalget. Det har i noen grad gått
utover kontinuiteten i oppfølgingen av enkelte fylker og kontinuiteten i øvrig
utvalgsarbeid har stadig blitt brutt. Det har ført til at man i utvalget har hatt mindre
tid og fokus på videreutvikling av utvalget, samt hatt mindre til å gjøre en ekstra
innsats der det kunne vært hensiktsmessig. Likevel har hovedoppgavene til
utvalget vært gjennomført. Som før har kommunikasjonen med fylkeslagene i
stor grad vært gjennomført gjennom seks planlagte ringerunder. Slik som
tidligere år, har det i forkant av hver ringerunde blitt sendt ut ringerundeskriv som
gjør det lettere å forberede seg på hva ringerunden skal handle om. Det har vært
viktig for utvalget å gjøre det lett for fylkeslagene å ta kontakt når de har måtte
ønsket og dermed ha en mer løpende kontakt, men dette har nok kanskje lidd litt
av tidligere nevnte kontinuitetsutfordringer for enkelte fylkeslag.

770
771
772

Dette året har man forsøkt å ha større fokus på å få videreformidlet politiske saker
fra sentralt og ut til fylkene, og ikke minst fra fylkene og til sentralt nivå.
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For resolusjonar som er vedtekne på landsmøtet 2021, sjå kapittel 2.1

Resolusjon

Organ

Når

Gi alle studenter rett til
foreldrepermisjon
Volden mot sivilbefolkningen i
Myanmar krever handling fra
det internasjonale samfunnet
Klimakrisa skal ikke skape krise
i fiskerinæringa!
Gjer handleturen enkel og
forutsigbar for kunden!
Stans importen av tollfritt
storfekjøtt fra SACU-landene
Ja til en styrket
svømmeopplæring i Norge!

Landsstyret

Januar

Landsstyret

Januar

Landsstyret

Januar

Sentralstyret

Februar

Sentralstyret

Februar

Sentralstyret

Februar
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Senterungdomen

Senterungdommen fordømmer
Russlands invasjon av Ukraina
og støtter ukrainernes kamp for
frihet
Morgendagens distriktspolitikk
Donorunnfangede skal ha rett
til å vite om sitt biologiske
opphav!
Norge trenger flere kvalifiserte
lærere
Nei til EUs energipolitikk – ja til
rimelig kraft i hele landet
Ein studentpolitikk for framtida
Stans oppsplittingen av
jernbane nå
Strømpriskirsen skyldes EUs
uansvarlige energipolitikk
Norge må støtte
demokratibevegelser globalt!
Borteboerstipend til å leve av!
En fremtidsrettet
villaksforvaltning
Vi må prøve ut semestermodell
i videregående!
Spis norsk mat – også på
restaurant
Norge trenger en nasjonal
handlingsplan mot samehets!
Tilgang på mat er en
menneskerett
Irans maktmisbruk må
fordømmes!

Landsstyret

Mars

Landsstyret
Landsstyret

April/mai
April/mai

Landsstyret

April/mai

Landsstyret

April/mai

Sentralstyret
Sentralstyret

Juni
September/oktober

Sentralstyret

September/oktober

Sentralstyret

September/oktober

Sentralstyret
Sentralstyret

September/oktober
September/oktober

Landsstyret

Oktober

Landsstyret

Oktober

Landsstyret

Oktober

Landsstyret

Oktober

Landsstyret

Oktober
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