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Ny arbeidsplan, 2022-2023 

Senterungdommens arbeidsplan 

1 Utvalgene 
Senterungdommen skal i perioden ha fem utvalg i tillegg til arbeidsutvalget (AU) 
og kontrollutvalget. Andre komiteer kan nedsettes gjennom arbeidsåret.  

Utvalgene bør som hovedregel bestå av en leder og fem utvalgsmedlemmer. 

• Politisk utvalg (PU) med politisk nestleder som utvalgsleder.

• Organisatorisk utvalg (OU) med organisatorisk nestleder som utvalgsleder.

• Internasjonalt utvalg (IU) med internasjonal leder som utvalgsleder.

• Unge folkevalgt utvalg ledet av et sentralstyremedlem.

• Kontaktfylkesutvalget (KFU) internt i sentralstyret, med egen konstituert leder.

Tiltak: 

• Det arrangeres felles utvalgshelg i begynnelsen av 2022.

• Utvalgene enes om en felles fremdriftsplan for arbeidsåret med utgangspunkt i

arbeidsplanen.

2 Politisk arbeid 
Senterungdommens verdigrunnlag og vedtatte politikk skal ligge til grunn for det 
politiske arbeidet. Det skal samtidig arbeides kontinuerlig med å utforme ny 
politikk på flere områder. Senterungdommen skal arbeide aktivt for å oppnå 
gjennomslag og oppmerksomhet rundt våre politiske løsninger.  

Mål 
• Politisk diskusjon, politikkutforming og kunnskapsheving om politiske tema skal være

gjennomgående hele året.

• Sette politisk dagsorden påvegne av unge og være en vaktbikkje overfor Senterpartiet.

• Påvirke politisk i kommunestyrer, fylkesting, på Stortinget og i regjering.

Tiltak 
• PU har ansvar for at det blir lagt fram resolusjoner til hvert landsstyre- og

sentralstyremøte.

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



• Sentralstyret skal sørge for at Senterungdommen blir hørt og inkludert i regjeringens 
arbeid.

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

•  Sentralstyret har ansvar for at det blir gjennomført en skoleaksjon som lanseres på 
Vårslepp, denne fastsettes i valgkampstrategien og peker framover mot høstens valg.

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

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

• Videreutvikle Senterungdommens storbynettverk som et debattnettverk.

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

3 Organisatorisk arbeid 
For at Senterungdommen skal være en organisasjon som hele tiden er 
fremtidsrettet og i utvikling, må det ligge en sterk organisasjonskultur til grunn 
for det politiske arbeidet.  

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

• Stabilisere medlemstallet godt over 2000 medlemmer.

• Styrke lokallagsleddet i Senterungdommen gjennom økt rekrutering og skolering

• Øke aktiviteten ute i lokallaga og få flere selvgående lokallag.

• Raskt engasjere og vise oss frem for nyinnmeldte medlemmer

Overordnede mål fra langtidsstrategi 

• Styrke lokalleddet i Senterungdommen og øke det lokale aktivitetsnivået i hele landet.

• Stadfeste fylkeslagene som navet i organisasjonen og utvikle deres rolle som «faddere»
for lokallagene.

• Ha et sentralledd som bistår lokallag og fylkeslag i planlegging, skolering og
politikkutforming.

Tiltak 

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

• 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 Skoleaksjon: På våren arrangeres en felles skole-aksjon knyttet til et politisk tema, der alle
lokallag deltar. Medlemsverving på skolebesøk skal være en prioritet, og sentralleddet
bistår med relevant materiell og oppskrifter på aktivitet. 

• Det skal arrangeres en vervekampanje.

• Kontaktfylkesutvalget skal ha det overordnede ansvaret for kontakt med fylkeslaga.

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

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

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

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

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

• Nye medlemmer skal få tilsendt en velkomstpakke.

• Sentralleddet skal minst en gang i kvartalet sende ut et digitalt medlemsbrev til alle
medlemmer, lignende det som gjøres i Senterpartiet med «Sp-nyhende».

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

• Senterungdommen skal arrangere nasjonal debattskolering i forbindelse med skolevalgkampen.

• En skal se på mulighetene som ligger i nye teknologiske løsninger, og en vil sammen med

Senterpartiet se om en kan benytte deres app i videre organisasjonsarbeid).

• Dersom man får eksterne midler skal det arrangeres en lokallagsledersamling/ tillitsvalgtskolering

våren 2022

• Det skal etableres en enklere løsning for innmelding av nye medlemmer.

Unge Folkevalgte 

Ett sentralstyremedlem sitter med hovedansvaret og det settes ned et utvalg på 
lik linje som de andre utvalgene. Kriteriet for å sitte i utvalget er at man er, eller 
har vært folkevalgt. Øvrige kriterier kan sees på. I utvalget bør det sitte 
medlemmer med erfaring fra både kommune- og fylkespolitikk.  

Mål: 

• Aktivisere og involvere unge folkevalgte i senterungdomsarbeidet

• Bidra til et fora hvor unge folkevalgte kan dele erfaringer med hverandre



• Bistå unge folkevalgte i aktuelle temaer 

• Være et kontaktpunkt inn i sentralstyret.

• Ha fokus på unge folkevalgtes rolle i media og sosiale medier

• Bistå unge listekandidater og senterungdommer i nominasjonskomiteer.

Tiltak: 

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

• Arbeide aktivt med valgkampstrategien i SUL og involvering av unge folkevalgte og
listekandidater i denne.

• Oppfølging av ungdomskandidater i forbindelse med nominasjon og valgprosess.

• Oppfølging av senterungdommer i nominasjonskomiteer.
o Sørge for at det avholdes regionale samlinger for unge folkevalgte og unge

listekandidater
o Opprette et oppfølgingsnettverk med sittende og potensielt nye, unge

ordførere.

4 Skolering 

Senterungdommen skal være en organisasjon i utvikling, som er rustet for 
valgkamp og oppnår politiske gjennomslag. For å få til dette må 
Senterungdommen ha et helhetlig skoleringsopplegg av god kvalitet.  

Mål 
• Senterungdommen skal ha et helhetlig skoleringsprogram både politisk og

organisatorisk.

• Senterungdommen skal ha godt skolerte tillitsvalgte i alle ledd.

• Senterungdommens tillitsvalgte skal ha god kompetanse innen ledelse,
organisasjonsutvikling og medlemspleie.

• Senterungdommens folkevalgte skal være kunnskapsrike om hvordan de arbeider
politisk og organisatorisk i kommunestyrer og fylkesting.

• Senterungdommens skoleringsarbeid skal gjøre medlemmene trygge i politisk
kommunikasjon og i debatter.

Tiltak 
• OU skal kvalitetssikre skoleringsprogrammet i begynnelsen av arbeidsåret.

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



• Det gjennomføres et eget arrangement for nivå 4 på våren. 

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

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

• Innlederoversikten skal være lett tilgjengelig for fylkes- og lokallag.

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

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

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

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

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

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

5 Internasjonalt engasjement 
Senterungdommen skal være en organisasjon som løfter internasjonale saker i 
samfunnsdebatten og som tar eierskap til en bred, internasjonal politikk. 
Senterungdommen skal vektlegge fokus på vår nasjonale sikkerhet og forankring 
i NATO i tillegg til en aktiv stemme rundt suverenitetsspørsmål.  

Mål 
• Ha en tydelig internasjonal profil og delta i samfunnsdebatten om internasjonale

spørsmål.

• Videreutvikle Senterungdommens internasjonale politikk kontinuerlig gjennom
arbeidsåret.

• Bidra til et økt internasjonalt engasjement blant Senterungdommens medlemmer.

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

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

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

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.

• 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 arbeide for å etablere kontakt med nye
søsterorganisasjoner i andre land og undersøke hvilke internasjonale
paraplyorganisasjoner som kan være aktuelt for Senterungdommen å bli medlem i.

• Styrke samarbeidet med NCF-organisasjoner ved å invitere dem til sentrale
arrangement i større grad.

• 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 én resolusjon til hvert landsstyremøte, og også etterstrebe å
fremme resolusjoner til sentralstyremøter i løpet av året.

6 Valgkamp 
I et valgår må valgkamp være organisasjonens hovedfokus. Sentralstyret skal fra 
arbeidsåret begynner, jobbe strategisk og langsiktig mot høy oppslutning, mange 
senterungdommer i landets kommunestyrer og fylkesting samt at Senterpartiet 
etter valget 2023 fortsatt skal være landets største ordførerparti.  

Senterungdommer i valgkampen skal kjennetegnes ved at de har selvtillit på 
eget budskap er kunnskapsrike og engasjerte.  

Mål: 
• Sette dagsorden i den nasjonale samfunnsdebatten med våre kjernesaker

og bygge sakseierskap igjennom hele året.
• Få 10% nasjonalt ved skolevalget i 2023.

Tiltak: 

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



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

• Sentralstyre skal igjennom året følge en ambisiøs medieplan med
grunnlag i valgkampstrategien.

• Det utarbeides en nasjonal debattperm, denne lanseres senest fire uker før
sommerleir.

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

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

• Det skal avholdes debatt- og/eller standskolering på alle nasjonale
arrangement.

• Skoleringsarbeidet om leserinnlegg og medietrening intensiveres
• Sentralstyret skal legge til rette for gode nettverksarenaer for

ungdomskandidater og skoledebattanter
• Senterungdommen skal publisere gjennomtenkt og engasjerende innhold

på sosiale medier igjennom hele valgkampen.

6 Medie- og informasjonsarbeid 
Senterungdommens medie- og informasjonsarbeid skal sette fokuset på våre 
politiske løsninger, samtidig som den viser frem og informerer om 
organisasjonens aktivitet. Informasjonsrådgiver i samarbeid med sentralstyret har 
ansvar for å drive dette arbeidet.  

Mål: 

• Senterungdommen skal være den mest synlige og aktive stemmen av ungdomspartiene
i både lokale, regionale og nasjonale medier.

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

• Senterungdommen skal være offensiv i bruk av ulike plattformer og teknologi i

informasjonsarbeidet.

Tiltak: 

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

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

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



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

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

• Senterungdommen skal videreutvikle sitt innhold på Facebook, Instagram og Tik Tok.

• Senterungdommen viderefører og videreutvikler arbeidet med podkast

7 Fylkesleddet i Senterungdommen 

Navet i organisasjonen vår er fylkes- og lokallagene. Det er de som står for det aller meste 
av aktiviteten og medlemspleien i Senterungdommen. I et lokalvalgsår så står de enda mer 
sentralt, da det kan være store lokale variasjoner i hva som er viktige politiske saker for 
ungdommen og det er fylkes- og lokallagene som kjenner sine fylker og kommuner best. 
Det er derfor viktig at de får god støtte fra sentralleddet for at vi sammen skal oppnå et godt 
valgresultat. 

• Mål
• Senterungdommen skal ha selvgående fylkeslag i alle fylker.
• Senterungdommens politikk skal være godt synlig i lokal og regional media.
• Ha mest mulig av medlemsaktiviteten på lokallagsnivå, gjennom å ha solide

lokal- og fylkeslag.
• Fylkeslagene skal være godt skolerte i organisasjonsarbeid.
• Organisasjonshandboka med tilhørende verktøy skal være lett tilgjengelig for alle

tillitsvalgte, slik at disse kan brukes i arbeidet til fylkeslagene.
• Sentralstyret skal lage en mal med retningslinjer for

valgkampen/valgkampstrategi til fylkeslagene.

Tiltak 

• Sentralstyret skal gjennom kontaktfylkesutvalget stå for oppfølgingen av
fylkeslagene. Utvalget skal følge rutinene for oppfølging av fylkeslagene og
utarbeide en framdriftsplan med oversikt over utvalgsmøte og ringerunder som skal
være tilgjengelig for fylkeslagene.

• Sentralstyret, gjennom kontaktfylkesutvalget, skal sørge for at
organisasjonshandboka og andre maler og verktøy er tilgjengelige og oppdaterte, slik
at fylkeslagene lettere kan ta i bruk disse ressursene. I tillegg skal sentralt bidra med
hjelp til utforming av arbeidsplan og andre styringsdokument, der det er behov.

• Kontaktfylkesutvalget og Senterungdommens lagbygger skal i fellesskap se på
hvordan de best kan samarbeide

• Hvert fylkeslag skal utarbeide sin egen valgkampstrategi. Kontaktfylkesutvalget skal
bistå i arbeidet der det er nødvendig.

• Fylkeslagene skal følge opp årshjulet med arrangement på fylkes- og lokallagsplan,
og bidra til et godt oppmøte på sentrale arrangement.



• Fylkeslagene skal sammen med sentralstyret ha et fokus på lagbygging og 
medlemsverving, for å sikre gode og selvgående fylkes- og lokallag. 

• Fylkeslagene skal bidra aktivt i skolevalgkampen, gjennom å delta på debatter og
stands på de lokale og regionale skolene

• Det skal arbeides videre med at de som kan ansette en ungdomssekretær, bør
ansette en ungdomssekretær.

8 Landsstyret 
Landsstyret er Senterungdommens øverste organ mellom landsmøtene. Dette er 
en viktig møtearena for både politikkutforming og organisasjonsutvikling. Dette 
skal også være en viktig skoleringsarena for fylkeslederne.  

Mål 
• Landsstyret skal være et givende, lærerikt og sosialt forum.

• Landsstyret skal ha god innsikt i hva som skjer nasjonalt og bringe det ut i organisasjonen.

• Landsstyret skal også ha kontroll på lokale saker, og bringe det inn i organisasjonen,
dersom det er hensiktsmessig.

Tiltak 
• Landsstyret skal bidra aktivt med å produsere resolusjoner og medieutspill.

• Landsstyre skal bidra til å treffe strategiske beslutninger som utvikler organisasjonen.

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

• Det skal gjennomføres et landsstyremøte i forbindelse med sommerleir 2023

9 Sentralstyret 
Mål 
• Sentralstyret skal være engasjerte, godt skolerte, og spre kunnskap videre ut i

organisasjonen.

• Sentralstyret skal være synlige og tilgjengelige for medlemmer og media.

• Sentralstyret skal være tilgjengelig og bistå fylkes- og lokallagene i Senterungdommen.

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

Tiltak 
• På et av de første styremøtene skal AU gi en grundig skolering i arbeidsoppgaver og

ansvar for kommende år.
• Følge opp politiske vedtak opp mot Stortinget og regjering, med mål om å få

gjennomslag for Senterungdommen.
• Påvirke strategisk gjennom representasjon i Senterpartiets sentral- og landsstyre,

stortingsgruppas gruppemøter og regjeringsapparat, samt andre organ i
Senterpartiet.

• Arbeidsgiveransvaret skal være et tema på hvert ordinære sentralstyremøte.
• Sentralstyret har ansvar for at arbeidsplanen følges og gjennomføres. Den skal

gjennomgås hvert ordinære sentralstyremøte.



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

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

• Gjennomføre en sentralstyreturné i løpet av våren og tidfeste denne tidlig i perioden.
• 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.
• Vurdere hvordan senterungdommen skal disponere videre ressurser etter valget

2023.

10 Arrangementer 
Tiltak: 

• Vårslepp arrangeres på Sundvollen XX. mars 2023. Arrangementet er åpent for alle
Senterungdommens medlemmer. Det er en begrensning på antall medlemmer.

• Sommerleir videreføres som et søknadsbasert arrangement. På sommerleir 2023
annonseres arrangørfylket for sommerleir 2024.

• Lokallagsledersamling/ Tillitsvalgskolering arrangeres på våren 2022, dersom
man for midler til det.

• Sommerleir arrangeres 9.-13. august 2023 i Rauma kommune i Møre og Romsdal.
• Landsmøtet arrangeres xx november.
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