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FYLKESSTYRETS  
ÅRSMELDING 2021 

 

1 Nyvalgt fylkesstyret på årsmøtet 2022 

 

Fylkesstyrets sammensetning 
Fylkesleder  Sigrid Simensen Ilsøy, Hol    

Nestleder Hans-Petter Aasen, Ringerike 

Nestleder  Tine Norman, Sigdal 

Styremedlemmer: 

Distrikt I Jonn Gunnar Lislelid, Drammen, Svelvik og Nedre Eiker  

Distrikt II Tonje Adelsten, Øvre Eiker 

Distrikt III Stian Bakken, Ringerike 

Distrikt IV Pål Rørby, Hemsedal 

Distrikt V Hans Endre Fossan, Flesberg 

Uten distrikt Anne K. Grimsrud, Lier *) 

Nestleder i Fylkestinget:   Magnus Weggesrud, Øvre Eiker 

Fylkesleder i Senterungdommen:  Sigrid Onsgaard Sagabråten, Nes 
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Fylkesleder i Senterkvinnene:  Kjersti-Elise Haugen Løyte, Ål 

Stortingsrepresentant:   Per Olaf Lundteigen, Øvre Eiker 

Fylkesråd;    Olav Skinnes, Krødsherad  

Vararepresentanter: 

1.vara   Per Lyder Frøvoll, Sigdal  

2. vara  Lidia I. Myhre, Hole 

3. vara  Olaf Storemoen, Rollag/Veggli 

4. vara   Kari Alvim, Drammen 

5. vara  Kristin Bakke Haugen, Gol 

*) Anne K. Grimsrud, er også leder for Senterpartiets Studieforbund i Buskerud  

 

Fylkeskontoret: 
Brit-Tove Krekling er ansatt i vikariat f.o.m november 2019. Fylkeskontoret var i Sorenskrivergården 

frem til 1. desember. Fra 1/12 har fylkeskontoret midlertidig tilholdssted i Akersveien, Hokksund. 

Det er høsten 2022 gjennomført en betydelig ryddejobb i forbindelse med flytting.  
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Medlemmer 2022 
Buskerud Senterpartiet hadde ved utgangen av 2022 totalt 1019 medlemmer (mot 1136 medlemmer 

i 2021) Fra 1. september ble lokallaget i Jevnaker flyttet over til Akershus Sp. Jevnaker har 41 

medlemmer.  Ser vi bort fra medlemmene i Jevnaker har BSp hatt en medlemsnedgang på 77 

medlemmer. Vedlagt er en oversikt som også inkluderer medlemmer av Buskerud Senterungdom. 

 

Lokallag BSp 2021 
u/BSUL  

BSUL  
2022 

BSp  
2022 

SUM   
2022 

Buskerud - SP 0    

Drammen 105 3 90 93 

Flå 18 4 12 16 

Flesberg 59 2 60 62 

Gol 49 2 47 49 

Hemsedal 33 1 33 34 

Hol 44 5 39 44 

Hole 36 1 32 33 

Jevnaker 41    

Kongsberg/Sandsvær 67 6 66 72 

Krødsherad 15 2 15 17 

Lier 73 5 64 69 

Modum 113 7 109 116 

Nes  38 6 36 42 

Nore & Uvdal 65 9 67 76 

Øvre Eiker 141 5 138 143 

Ringerike 65 3 51 54 

Rollag 35 3 33 36 

Sigdal/ Eggedal 68 5 65 70 

Ål 71 7 62 69 

Total for Buskerud 1136 76 1019 1095 
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Fylkesårsmøtet 2022 
 

Etter et år med mye digitale møter, var vi igjen klar for å samles til et fysisk fylkesårsmøte. Møtet ble 

holdt på Sundvolden hotell i Hole 18. – 19. februar.  

Årsmøtet ble konstituert slik; Hans Petter Aasen og Sigrid Simensen Ilsøy ble valgt til å lede møtet. 

Innledere til generaldebatten var følgende; fylkesleder Kari Anne Sand, Stortingsrepresentant Per 

Olaf Lundteigen, utviklingsminister og nestleder Anne Beathe Tvinnereim, Statssekretær Hans Petter 

Aasen, fylkesråd for Samferdsel Olav Skinnes og gruppenestleder i fylkestinget Magnus Weggesrud.  

Lundteigen takket for innsatsen i valgkampen. Partiet er i en krevende situasjon, og vi må skape 

trygghet for folk. Videre var han innom situasjonen med høye strømpriser og at vi må øke 

selvforsyningsgraden.   

Tvinnereim beskrev de første månedene i regjering. Det har ikke bare vært enkelt, der en har måttet 

behandle krisepakke på krisepakke. Regjeringen har styrket mange ting, men det forsvinner i fokuset 

folk har på strøm og pandemi. Hun var også innom oppløsning av Viken, og grønn omstilling.  

Aasen fortalte litt om 

arbeidet i 

justisdepartementet, der at 

det er spesielt er to viktige 

saker for Buskerud; 

domstolene og beredskap. 

Han oppfordret Buskerud-

kommunene til å gi 

høringsuttalelser i 

domstolsreformen.  

 

Skinnes kom med melding fra 

det «synkende skipet» - 

Viken. Folk går på jobb hver 

dag for å gjøre det best mulig 

for innbyggerne. Viken suger makt og kraft inn mot sentrale strøk. Vi skal bygge nye Buskerud, og 

sørge for at prosessene med oppløsning skal gå så smertefritt som mulig.  

Weggesrud innledet med å vise valgkampfilmen fra Buskerud, og ønsket farvel til Viken og 

velkommen tilbake Buskerud. For de folkevalgte har det vært vanskelig å holde oversikt i Viken.  

Mange deltok i generaldebatten og temaer som ble løftet frem var strømpriser, statsforvalteren, 

beredskap, Rikstoto, meningsmålinger, fastlegeordningen, foreldrepermisjon for studenter og 

vikarer, sikkerhetssituasjonen og økt spenning i nordområdene, varslingssystemer for døvblinde, 

ungdom, utdanning og yrkesliv, politi, kommuneøkonomi, vannmiljø, landbruk og ressurser til 

nyetablerte, gjødselpriser m.m.  

Fylkesleder og stortingsrepresentant oppsummerte debatten. 
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På dag to la utvalget som har ledet evalueringen av valgkampen 2021 frem sin rapport. Lagbygger 

Karl Kristian Langeland innledet om organisasjonsutvikling og veien frem mot valget i 2023. Fylkesråd 

for plan, klima og miljø i Viken -Anette Lindahl Raakil innledet om regional planlegging.  

Valgkomiteen for 2022 bestod av Viel Jaren Heitmann (leder - Rollag, Distrikt V), Espen Lahnstein 

(Lier, Distrikt I), Olav Skinnes (Krødsherad, Distrikt II), Linn Merete Løken (Ringerike, Distrikt III), 

Vebjørn Håvardsrud (Hol, Distrikt IV), Eivind Steig (Buskerud Senterungdom) og Ingrid Sand 

(Buskerud senterkvinner). 

Kari Anne Sand ble takket av som fylkesleder etter 10 år. Sigrid Simensen Ilsøy ble valgt som ny 

fylkesleder.  

Under festmiddagen på kvelden ble det delt ut Senterpartiets hedersmerke til Oddvar Grøthe – 

Hemsedal, Ingunn Dalaker Øderud – Modum og Gerd Åshild Sauer – Drammen.  

Årsmøtet behandlet ellers saker i tråd med vedtektene, egen protokoll foreligger.  
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Tale til fylkesårsmøtet 2022 - fylkesleder Kari Anne Sand 

Kjære fylkesårsmøte, - delegater, statsråd og gjester 

Siden forrige fylkesårsmøte 

har vi hatt et stortingsvalg 

som gav oss det nødvendige 

regjeringsskifte. Vel, ingen i 

denne forsamling orket vel 

heller tanken på nye fire år 

med en Høyre-regjering. 

Mon tro hvordan landet 

hadde sett ut da. 

Senterpartiet gjorde sitt 

beste valg på mange år.  

Valgresultatet gav 

regjeringsmakt, 8 statsråder 

og 28 representanter i 

nasjonalforsamlingen. 

Foruten stortingsrepresentant, to av våre egne i regjeringsapparatet med en statssekretær i 

Justisdepartementet og en politisk rådgiver i kommunaldepartementet, er også Buskerud på ny 

representert i sentralstyret. Det er viktig for å kunne påvirke utviklingen av organisasjonen og den 

langsiktige politikkutviklinga.  

Jeg er glad det ble en mindretallsregjering med Sp/Ap. En regjering med Sv ville blitt krevende i 

mange av våre kjernesaker.  Også i en mindretallsregjering kan man legge om kursen og sette en ny 

politisk retning.  

Buskerud fikk 16,1% og en fremgang på 4,8% fra forrige stortingsvalg. Dette gav et sikkert mandat. 

Så viser opptellingen at vi befestet vår solide posisjon i folkerike kommuner som Drammen, 

Kongsberg, Ringerike og Øvre Eiker. Her henter vi svært mange stemmer. Det viser at vi er en bredt 

folkeparti for alle. 

Et av de sakene Buskerud Sp gikk til valg på var oppløsning av Viken. Denne saken var medvirkende 

til vår fremgang og er derfor svært viktig at vi kunne innfri dette valgløftet. Etter all sannsynlighet vil 

vi være i gang med begynnelsen på slutten for Viken etter fylkestinget neste uke.  

Tirsdag fikk vi overraskende oppleve at Vestfold/Telemark røk. Troms og Finnmark er klare og så er 

det fortsatt litt usikkert hva som skjer med Innlandet. Ingenting av dette ville skjedd uten 

Senterpartiet i regjering. Dette er vår seier. 

Etter valget har faktisk Sp opplevd noen av de beste ukene hva angår gjennomslag i våre viktige 

saker; 
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Kommunene ble en klar vinner i statsbudsjettet. Det var en viktig og god start på regjeringsperioden. 

Under Solbergregjeringen har kommunene blitt sultefôret på ulike måter. Godt at høstens 

kommuneoppgjør innebar en endring på den politikken. 

Jeg har allerede nevnt regionreformen som nå er i full revers. Det var viktig at Sp fikk en blank seier 

på denne.  

 Så har det blitt en ny kurs i landbrukspolitikken med Sp i regjering. Sp har allerede levert 1,8 

milliarder i kompensasjon, investeringstilskudd og andre økninger til skog- og landbruket. I tillegg til 

at de var den næringen som først fikk strømstøtte. Så kan vi jo spørre oss om den forrige regjeringen 

ville ha gjort dette for landbruket?  

En annen sak som har opptatt Buskerud Sp er domstolsreformen. Der har Justisministeren nå 

iverksatt prosess fram imot at tingrettene igjen blir selvstendige. Dette er eksempler på at store 

tunge politiske saker har gått Sp sin vei, igjen et resultatet av at vi gjorde et godt valg. Jeg er også 

veldig glad for totalberedskapskommisjonen som ble nedsatt. Mange store og små hendelser har vist 

oss behovet for å ta en gjennomgang av vår beredskap, uansett om en bor i by eller bygd. 

Det var også nødvendig at vi fikk satt ned en energikommisjon som skal kartlegge energibehovene 

og foreslå økt energiproduksjon, med mål om at Norge fortsatt skal ha overskuddsproduksjon av 

kraft og at norsk industri og norske strømkunder fortsatt skal ha rikelig tilgang på fornybar kraft.  

Pandemi og strøm har preget regjeringsperioden hittil. Regjeringen har fått en tøff start og det har 

vært harde angrep fra både høyre- og venstresiden.  

Mange mener at regjeringen ikke har gjort nok, men vi må minne hverandre om at de har pøst ut 

adskillig milliarder i kompensasjon til bedrifter som følge av pandemien. Det er ikke så galt fatt når vi 

også kan noterer oss at sysselsettingsandelen i Norge ikke har vært så høy siden 2012. 

Bare siden jul har regjeringen brukt 30 milliarder i kompensasjonsordninger, likevel får vi tyn på 

meningsmålingene. Antagelig vil kompensasjonsordningene for strøm aldri bli gode nok. Det finnes 

heller ingen enkle svar og løsninger i strømdebatten, men regjeringen jobber heldigvis med tiltak på 

kort og lang sikt. Det må mere strøm inn på markedet. Utbygging av av havvind med landkabler er 

viktig. Det samme er dialog med EU og England rundt inngåtte avtaler rundt eksport av strøm.  

Når det gjelder veien videre for Buskerud Sp så ligger det godt til rette for å kunne gjøre et godt 

kommune- og fylkesvalg i 2023. Imidlertid er det viktig at fylkespartiet husker å kommunisere med 

våre byvelgere. Vi skal ikke endre politikken, men vi må bli bedre på å «oversette» hva gode 

klimatiltak betyr for de som bor i boligfelt i Hønefoss, hva tjenester nær folk betyr for folk i 

Drammen og hva Sp arbeidsliv- og industripolitikk innebærer for ansatte i den internasjonale 

industrien på Kongsberg. Hva er byenes utfordringer? Sp har svarene. 

Jeg går nå av etter å ha tjent Buskerud Sp i 10 år som fylkesleder. Det har vært 10 år med framgang 

for partiet. Det har vært ei fin reise og jeg er svært takknemlig for å ha vært en del av dette laget 

disse årene. Jeg har alltid tenkt «hva kan jeg gjøre for partiet». Den innstillingen har gitt meg mange 

gode utfordringer som jeg glad for.  

Nå sitter vi regjering, vi er blitt et regjeringsparti igjen. Da er det passe å gå av.  

Takk for oppmerksomheten. Godt årsmøte.   
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Resolusjonsbehandling 
Resolusjonskomiteen la frem sitt forslag til prioritering og behandling. Resolusjonskomiteen bestod 

av Gro Nyhus – Drammen, Svein Olav Tovsrud – Sigdal, Stian Bakken (leder) – Ringerike, Anders 

Snildal -Hemsedal, Linda Thuseth – Rollag og Halvor Einar Merødningen - Nes/BSUL 

 

 

Vedtatt Prioritering Tittel på Resolusjon 

1 Fornybar kraft til folk og industri 

2 Matvareberedskap og jordbruksoppgjør 2022 

3 Senterpartiet vil revitalisere Buskerud 

4 Prioritering av sikkerhetsarbeid i kommunene 

5 Ungdom, utdanning og yrkesliv 

6 Gi alle studenter full rett til permisjon 

7 Matproduksjon og Mercosur avtalen 

8 Sats på havvind 

9 Nei til statlig styring av Norsk Rikstoto 

Oversendes fylkesstyret Differensiert arbeidsgiveravgift 

Oversendes fylkesstyret  Utvid verneplikten 

Oversendes fylkesstyret  Strengere energikrav til fritidsboliger 

Oversendes fylkesstyret Vi trenger en ny "rehab-TEK" 
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Fylkesstyrets virksomhet 
Fylkesstyret har hatt 9 fylkesstyremøter i 2022, hvorav 4 av dem er blitt avholdt på Teams. Styret har 

behandlet 82 saker i løpet av året. Fylkesstyrets arbeid tar utgangspunkt i vedtatt virksomhetsplan, 

aktuelle saker som kommer på dagsorden, saker som kommer på høring fra SP sentralt og saker som 

Stortingsrepresentanten eller representanter i fylkestinget er engasjert i.  

Fylkesstyret startet arbeidsåret med en styresamling på Lampeland 1. til 2. april. Her brukte en god 

tid på rolleavklaringer, virksomhetsplanen, vedtekter og retningslinjer samt at det sosiale var viktig.  

 

 

 

De fleste fysiske fylkesstyremøtene har vært holdt ute i lokallagene. Disse har vært kombinert med 

bedriftsbesøk og møte med lokallagets tillitsvalgte. På de fleste møtene har en i tillegg løftet frem en 

politisk sak, der fylkesstyret har fått mer dybdekunnskap- og noen av sakene har resultert i en uttale.  

Politiske saker som fylkesstyret har diskutert er: 

- Ringeriksbanen (i tillegg til befaring med BaneNor 2. august 2022 i lag med lokallagene 

Ringerike og Hole) 

- Jordbruksforhandlingene 

- Frontfagmodellen 

- Polititjenester og beredskap 

- Nye Buskerud  

- Statsbudsjettet 

- Status for arbeid med domstolsreform 

Uttaler som har blitt sendt fra fylkesstyret ligger som vedlegg.  
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Arbeidsutvalget 
Arbeidsutvalget har fast bestått av fylkesleder Sigrid Simensen Ilsøy, nestleder Hans-Peter Aasen og 

nestleder Tine Norman. Det er avholdt 8 AU-møter, ett møte har vært fysisk- ellers alle på Teams. 

Arbeidsutvalget forbereder saker til fylkesstyret og fullfører saker som styret har gitt i oppdrag.  

 

Stortinget 
Per Olaf Lundteigen møter på Stortinget for Buskerud Senterparti, og ble gjenvalgt i 2021. Sigrid 

Simensen Ilsøy forsetter som vara og møter på stortinget i Lundteigen sitt fravær.   
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Landsstyremøter og Sentralstyret 
Fylkesleder Sigrid Simensen Ilsøy er medlem av landsstyret og har møtt på disse møtene. Kari Anne 

Sand er fra 2021 fast styremedlem i Sentralstyret.  

Tematikken i Landsstyremøtet i 

april var Beredskap. Fylkesleder tok 

med seg vedtatte resolusjoner fra 

fylkesårsmøtet som omhandlet 

temaet inn i generaldebatten.  

Til landsstyremøtet i oktober ble 

resolusjonen «Stortinget må ta 

tilbake kontrollen over 

strømprisene» (ligger vedlagt) 

sendt inn. Den ble vedtatt i en 

omskrevet versjon.  
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Samarbeidsstyret Akershus, Buskerud og Østfold. 
Samarbeidsstyret for ABØ består av AU i de tre fylkene. Hvert fylke har en stemme inn i styret.  Fra 

mars 2022 har Sigrid Simensen Ilsøy vært leder og fylkesleder i Akershus Brita Skallerud er nestleder.  

Samarbeidsstyret skal rullere sine verv mellom fylkene, og konstituering av nytt styre skjer etter de 

tre fylkesårsmøtene. 

Samarbeidsstyrets oppgaver i 2022 har vært i henhold til vedtektene. Samarbeidsstyret har avholdt 

sine møter digitalt ved behov. 

 

 

Møter og aktiviteter i 2022 
Det har vært et år med mye aktivitet, der vi igjen kan samles til fysiske møter.  

Senterseminar  
Senterseminaret gjennomføres som et arrangement i regi av lokallaga i Hallingdal i mellomvalgår. 

Det ble ikke mulig å arrangere et fysisk seminar, så det ble digitalt. Profesjonell hjelp til strømming 

ble leid inn, og seminaret kan sees på SenterSeminar - YouTube. Flere av fylkesstyrets medlemmer 

var delaktig i arrangementet.  

Lokallagsledermøte 
Fylkesleder og fylkessekretær har hatt tre digitale møter med lokallagsledere. Dette har vært nyttige 

møter med informasjonsutveksling og deling av erfaringer.  

Kurs for nominasjonskomitéledere 
Sunni G. Aamodt ble gitt i oppdrag å gjennomføre et kort kurs for lokale nominasjonskomitéledere. 

Tilbakemeldingene var gode, og oppmøte var godt. Kurset ble gjennomført digitalt.  

«BSp lytter» 
Fylkesstyret var igjen på rundreise i lokallaga på 

våren. En rakk dessverre ikke innom alle lokallag. 

Fylkesstyret opplever det som nyttig å komme 

rundt, samt at det er en fin anledning for lokallaga 

å komme med innspill til fylkeslaget.  

 

2 Fylkesstyret på besøk hos Hemsedal Sp 3 Lytterunde hos Nes Sp 

https://www.youtube.com/watch?v=_fQzKIv4kyU
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Bedriftsbesøk 

Fylkesstyret har i forbindelse med styremøtene vært på besøk hos ulike bedrifter. Det er spennende 

og interessant å lære hva som skapes rundt i fylket.  

• Holtet Pukk og betong, Krødsherad,  

• Lindum, Drammen  

• Aass bryggeri, Drammen,  

• Norgesfòr Ringerikes Kornsilo SA  

• Smurfit Kappa Norge AS, Ringerike,  

• Numedal Næringspark, Rollag 

 

 

 

 

6 Aass bryggeri - august 22 

7 Holtet Pukk og Betong - mai 22 

4 Smurfit Kappa - september 22 

5 Ringerike Kornsilo september 22 
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Besøk av Landbruks- og Matminister  
20. september kom Sandra Borch på besøk til 

Buskerud. Hun startet dagen på Hønefoss- først hos 

Treklyngen og deretter hos Leiv Vidar. Så gikk turen 

videre til Sigdal og besøk hos Jokstad vilt og tamt og 

dagen ble avsluttet i Lier hos Simen A. Myhrene. 

Fylkesleder var med hele dagen. Ellers var lokale 

Sp’ere med hos de ulike besøkene.  

8 Ministerbesøk i Sigdal hos Jokstad Vilt og Tamt 

 

 
 
 

 

 
 

 
Høstkurs 
4.-5. november ble det arrangert «høstkurs» på 

Tyrifjord. Tema på fredagen var media og sosiale 

medier med innledninger fra «lagbygger» Karl 

Kristian Langeland. Lørdag var det fokus på tale – 

og debatteknikk veiledet av Erlend Kvittum 

Nytrøen. Det ble et praktisk og nyttig kurs for de ca. 

15 deltakerne.  

 

  

9 Ministerbesøk hos Simen Myhrene i Lier 
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Fylkesnominasjon  

Nominasjonsmøtet ble holdt i Skotselv kultursal 5. november 2022. Møtet talte 78 

stemmeberettigede delegater og 5 observatører.  

Komiteen bestod av Leder: Olav Skinnes (oppnevnt av fylkesstyret) John Ragnar 

Stenersen (Drammen, distrikt 1), Kari Ødegård (Modum, distrikt 2), Linn Merethe Løken (Ringerike, 

distrikt 3), Ole Kristoffer Grimeli (Flå, distrikt 4), Linda Thuseth (Rollag, distrikt 5) Aina K. Svendsby fra 

Senterkvinnene og Eivind Steig fra Senterungdommen.  

Komiteen har i prosessen hatt sju møter, og arbeidet startet i april. Det har vært gjennomført 10 

intervju med aktuelle kandidater. Lokallagene har hatt flere muligheter til å sende innspill underveis 

i prosessen.  

Nominasjonskomiteen vektla å sette sammen et bredt lag som skal utfra geografi, kjønn, alder og 

erfaring. Lista består av 53 navn.  

Lista som ble valgt mener komiteen har alle forutsetninger for å påvirke på en god måte, og sørge for 

at Senterpartiets kjerneverdier blir viktig også for Buskerud fylkeskommune.  

Førstekandidaten Magnus Weggesrud er kjent for mange, og kjenner Buskerud godt. 

Nominasjonsmøtet har tro på at han vil gjøre en god jobb, og er glad for at han vil være 

fylkesordførerkandidat.  

Nestleder og utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereim deltok også på nominasjonsmøtet, og 

hadde et innlegg om den politiske situasjonen sett fra hennes departement.  

 

10 Topp 6 på fylkestinglista 
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Vedtatt valgliste for fylkestingsvalget 2023: 

Plass Fornavn Etternavn Kommune Født 

1. Magnus Weggesrud Øvre Eiker 1990 

2. Anne Kristine (Tine) Norman Sigdal 1967 

3. Simon Sebastian Nordanger Drammen 1991 

4. Sigrid Onsgaard Sagabråten Nesbyen 1996 

5. Stian  Bakken Ringerike 1984 

6. Sunni Grøndahl Aamodt Modum 1964 

7. Dag Lislien Rollag 1960 

8. Tanja Vatnås Drammen 1974 

9. Pål Terje Rørby Hemsedal 1971 

10. Camilla Synøve  Celius Lier 1985 

11. Lidia Ivanova Myhre  Hole 1963 

12. Kari Anne Sand Kongsberg 1959 

13. Knut Skinnes Krødsherad 1991 

14. Kristin Bakke  Haugen Gol 1964 

15. Hans Endre Fossan  Flesberg 1961 

16. Ingrid Nikoline Sand Kongsberg 1996 

17. Nina Basberg Ringerike 1984 

18. Steinar Andre Steinarsson Flå 1998 

19. Henrik Otto Mørch Sigdal 1977 

20. Brit-Tove Krekling Øvre Eiker 1976 

21. Espen Lahnstein Lier 1976 

22. Kim Mogen Myhre Øvre Eiker 1979 

23. Anne Kari Eriksen Nesbyen 1972 

24. Lars  Fullu Nore og Uvdal 1968 

25. Kaja Elisabeth Flesjø Kværner Lier 1999 

26. Kjell  Ålien Nesbyen 1954 

27. Bente Louise Moen Aabel Ringerike 1974 

28. Ola Terje Oleivsgard Ål 1973 

29. Tone Lohndal Hogstad Kongsberg 1982 

30. Geir Olav Garthus Nesbyen 1958 

31. Vebjørn Aasand Seljord Sigdal 1994 

32. Gunn Helen Snersrud Krødsherad 1986 
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33. Olaf Storemoen Rollag 1982 

34. Kjersti Land Nyhus Ringerike 1971 

35. Inge Georg Høyen Drammen 1952 

36. Kari Edgren Ødegård Modum 1959 

37. Per Fossen Hals Kongsberg 1985 

38. Britt Omland Gol 1962 

39. Sigurd Skarra Øvre Eiker 1985 

40. Line Fretheim Saupstad Ringerike 1989 

41. Oddvar Garås Flesberg 1960 

42. Trine Astrid Borge Johansen Drammen 1945 

43. Cecilie  Skrindo Ål 2002 

44. Tonje  Adelsten Øvre Eiker 1985 

45. Herbrand Jeglheim Gol 1961 

46. Magnus  Billing Modum 1978 

47. Andres Lien Flesberg 1971 

48. Kjersti-Elise Haugen Løyte Ål 1965 

49. Erik Borgar Sandvik Drammen 1961 

50. Marius Aasand Larsen Modum 1980 

51. Robert Sørfosbog Hansen Flesberg 1981 

52. Anne Mari Walbækken Ottesen Ringerike 1965 

53. Sigrid Simensen Ilsøy Hol 1978 

 

Det foreligger egen protokoll fra nominasjonsmøtet. 

 

 

Tirsdagsmøter: 
Ukentlige telefonmøter med Stortingsrepresentant Per Olaf Lundteigen, fylkesstyret, lokallagsledere, 

styremedlemmer, gruppeledere, ordførere, fylkesstyret og valgte kandidater til lokalvalget blir 

inviter til å delta, og det er åpent for alle medlemmer som ønsker å være med. Mellom 15 og 25 

personer deltar hver tirsdag morgen, et nyttig forum for gjensidig informasjon og innspill i den 

politiske hverdagen. 
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Sosial Medier: 
Buskerud Senterparti bruker Facebook aktivt. Vi er også å finne på Instagram og YouTube. YouTube 

blir brukt som et arkiv for Webinar og andre konferanser.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Æresmedlemmer i Buskerud Senterparti pr. 31.12.2022 
Johan Buttedahl, Øvre Eiker  

Astrid Johnsrud, Ringerike   

Solveig Lysaker, Øvre Eiker  

Ingrid Fossen, Øvre Eiker 

Ole Jacob Ottesen, Drammen 
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Senterpartiets studieforbund, Buskerud (SpS Buskerud) 
 

ÅRSMELDING 
 

Det politiske og organisatoriske arbeidet som utvikles, registreres og støttes gjennom 
Studieforbundet/Senterpartiskolen er en viktig del av organisasjonens virksomhet. Målet med 
Senterpartiskolen er å bidra til systematisk utvikling av Senterbevegelses politikk, organisasjon og 
ledelse, med en ambisjon om at Senterpartiets folkevalgte skal være de mest kompetente og best 
kvalifiserte representantene i ulike styrer, råd og utvalg. 

Mange lokallag har lange tradisjoner for studiearbeid og er dyktige til å registrere alt som skjer av 
skolering og kompetansebygging, både i kommunestyregruppa og i lokallaget. 

Men vi ser også at det er flere som fortsatt har for skjøre rutiner, kanskje med manglende oppfølging 

fra styrets side, for å sikre at alt arbeidet som utføres blir registrert som kompetansebygging og 

kvalifiserer som studiearbeid og dermed er berettiget noe økonomisk støtte. Senterpartiets 

Studieforbund laget i 2021 en ny kursportal som skal gjøre det enklere å rapportere inn studietimer.  

Pandemien har også i 2022 lagt begrensninger på ordinært studiearbeid. Nett-baserte løsninger 

er blitt innarbeidet og kan gjerne brukes, i kombinasjon med fysiske møter. Det lages nå gode 

statistikker, hvor lokal- og fylkeslag kan sammenligne seg med hverandre.  

Oversikten viser innmeldte studietimer pr. 9. desember 2022. Den endelige oversikten var ikke klar 

når årsmeldingen ble skrevet. 
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Årsmelding Buskerud Senterungdom 
 

 

 

I løpet av perioden februar 2022 – februar 2023 er det avholdt 5 fylkesstyremøter, hvorav samtlige 

har vært avhold digitalt. Hovedfokuset i perioden har vært aktivitet og å bygge laget. 

 

Per 24.01.2022 hadde vi 80 betalende medlemmer, en nedgang fra 88 medlemmer i fjor.  

Vi hadde ved nyttår seks lokallag, henholdsvis: Norefjell Senterungdom, Kongsberg og Sandsvær 

Senterungdom, Numedal Senterungdom, Eiker Senterungdom, Drammen og Lier Senterungdom og 

Hallingdal Senterungdom. Av disse er det kun tre (Norefjell, Drammen og Hallingdal) som har 

avholdt årsmøte i 2022. Alle lokallagsledere har blitt kontaktet angående lokallagsårsmøte, og 

fylkesstyret har tilbudt å ordne det praktiske/ha et felles årsmøte 

Norefjell Senterungdom ledes av Jokum Fuhrmann.  

Kongsberg og Sandsvær Senterungdom ledes av Ingrid Nikoline Sand. (Ikke avholdt årsmøte) 

Numedal Senterungdom ledes av Vetle Aasberg Arnesen. (Ikke avholdt årsmøte) 

Eiker Senterungdom ledes av Henrik Luke Jacobsen Paulsen. (Ikke avholdt årsmøte) 

Drammen og Lier Senterungdom ledes av Petter Vesterdal. (Det ble holdt et fysisk årsmøte hvor kun 

to personer møtte opp. Det ble derfor avtalt et digitalt årsmøte, men kun en person møtte opp) 

Hallingdal Senterungdom ledes av Sigrid Onsgaard Sagabråten. 

 

Fylkesårsmøte ble avholdt 28.januar 2021 digitalt. 

Følgende delegater var tilstede på årsmøtet: Halvor Einar Holtegårdbråten, Sigrid Onsgaard 

Sagabråten, Ole Morten Sørlie, Henrik Luke Jacobsen Paulsen, Elise Malstenbråten, Bente Løyte, 
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Simon Nordanger, Ottar Rolfsrud, Viel Heitmann, Cecilie Skrino og Eivind Steig + Skjalg Hamnes (gjest 

fra kontaktfylkesutvalget) 

 

Følgende fylkesstyre ble vedtatt: 

Leder: Sigrid Onsgaard Sagabråten, Nes 

Politisk nestleder: Halvor Einar Holtegårdbråten, Nes 

Organisatorisk nestleder: Cecilie Skrindo, Ål 

1. Styremedlem: Henrik Luke Jacobsen Paulsen, Øvre Eiker 

2. Styremedlem: Ottar Rolfsrud, Sigdal 

3. Styremedlem: Elise Malstenbråten, Nes 

4. Styremedlem: Eivind Steig, Vestfossen 

1. Varamedlem: Bente Løyte, Ål 

I løpet av arbeidsåret trakk Cecilie seg fra sitt verv, og Halvor Einar ble sykemeldt f.o.m høsten 2022. 

Henrik Paulsen og Elise Malstenbråten har derfor fungert som politisk og organisatorisk nestleder. 

Sigrid fikk barn 01.06.2023, og hadde derfor noe fravær som følge av svangerskap/fødsel. Sigrid har 

hatt fast plass i Buskerud SPs styre i kraft av å være fylkesleder i Senterungdommen. 

 

Vårslepp 
Halvor Einar deltok på vårslepp fra Buskerud 

 

Sommerleir  
Sigrid (og Bjørn) deltok på sommerleir i Tjøme. Dette var en lokal sommerleir som ble arrangert av 

Vestfold og Telemark sul.  

 
Landsmøte 2022 

Senterungdommens landsmøte ble avholdt på Quality Airport Hotel Gardermoen 18.-20.november. 

5 delegater fra Buskerud deltok. På landsmøtet ble Sigrid Onsgaard Sagabråten valgt som 4. 

styremedlem i sentralstyret og Ibrahim Ali fra Drammen ble valgt som politisk leder.  

Som delegater deltok Viel Heimann, Sigrid O Sagabråten, Mari Arnegard Berg, Linnea Øye Sekse og 

Henrik Paulsen. I tillegg deltok Ibrahim Ali fra Drammen, selv om han var delegat fra sentralstyret.  



 
 

23 

 

11 Nyvalgt sentralstyremedlem - Sigrid 

Åpne møter 

Det har blitt avholdt 5 åpne møter ila arbeidsåret. Vi har blant annet fått besøk av daværende leder i 

sul, Torleik Svelle, og innleder fra internasjonalt utvalg da vi arrangerte åpent møte om 

Senterungdommens internasjonale program i forkant av landsmøtet. Vi har også avholdt åpent møte 

om Campus Hallingdal (noe vi fikk god pressedekning på i Hallingdølen) og møter i forbindelse med 

skolebesøk 

Skolering 

Vi har ikke avholdt egne skoleringer, men har deltatt på skoleringer i regi av Buskerud Sp og Vårslepp 

i regi av SUL sentralt. 

Skolebesøk  

Det har blitt arrangert skolebesøk på Ål og Buskerud vgs hvor vi delte ut yoghurt og brosjyrer. I 

etterkant av stand var det pizzamøter med innledning. På begge skolebesøk deltok 

Senterungdommens lagbygger, Mailinn Stoveland. Ordfører i Modum, Sunni Aamodt, deltok på 

stand på Buskerud vgs, og Magnus Weggesrud holdt innledning. Elevene var svært positive og ca. 30 

ungdommer møtte på de åpne møtene etter skoletid.  

Annet 

Buskerud Senterungdom har hatt en aktiv rolle i fylkets nominasjonsarbeid (hvor Eivind Steig 

representerte BSUL) og programarbeid (Sigrid Sagabråten representerer SUL i fylkets 

programkomite). Vi har også deltatt på Senterkonferansen. 
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Hovedplattformen vår på sosiale medier har vært Facebook-sida, i tillegg har Elise markert seg på 

TikTok.  

I løpet av arbeidsåret har vi hatt leserinnlegg i Hallingdølen, Laagendalsposten og Ring Blad. Vi har 

også hatt flere redaksjonelle saker i Hallingdølen, og Sigrid har deltatt på Kveldsnytt og i Dagsnytt 18.  

Buskerud Senterungdom har hatt fokus på å være aktive med å dele og fronte Senterungdommens 

saker i sosiale medier.  

 

 

 

12 Senterungdommen på fylkesårsmøtet i februar 2022 
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Årsmelding Buskerud Senterkvinner 

Styret i BSk har i år bestått av:  

Leder: Kjersti-Elise Haugen Løyte, Ål 

Nestleder: Aina K. Svendsby, Modum  

Styremedlemmer:  

Bente Hole, Øvre Eiker (permisjon fra august)   

Tone Laila Odden, Kongsberg 

Ellinor S. Moen, Drammen   

Varamedlemmer:  

Gerd Aashild Sauar, Drammen   

Bodil Haug, Ål     

 

Årsmøtet 2022 ble holdt digitalt 17. februar 2022.  Kjersti Bjørnstad – statssekretær i KDD hadde 

innledning om arbeidet i departementet. Hun snakket om arbeidet med distriktsmeldinga og 

prosessen rundt den.  

BSk har i arbeidsåret hatt 5 styremøter, herav to fysiske møter.  

Leder og nestleder deltok på Landsmøtet på Hamar i mars. 

Leder representerer Senterkvinnene i BSp fylkesstyret, og har vært med i valgkomiteen. Nestleder 

ble valgt til å være med i Nominasjonskomiteen til fylkestinglista.  

BSk hadde to deltakere på «Kvinner Kan!» i juni 2022. Dette var et arrangement for damer som 

mulige folkevalgte.  

Fylkesleder deltok på Viken seminar i Oslo 14. – 15. oktober, og på møte om landbruk på landbrukets 

Hus den 15. 

Fylkesleder har møtt på Landsstyremøtene i Senterkvinnene.  

Sigrid Simensen Ilsøy er nestleder i sentralstyre til Senterkvinnene.  

Styret har vært opptatt av tema som fødselspenger, lokal beredskap og engasjert seg i revisjon av 

vedtektene for Sp der senterkvinnenes rolle har vært oppe til diskusjon. BSk har vært opptatt av å 

opplyse lokallagene om at det i vedtektene står at alle styrene skal ha en senterkvinnekontakt – det 

mangler i ca halvparten av lokallagene i Buskerud. BSk mener at det er viktig at Senterkvinnene blir 

tatt på alvor, fordi de arbeider på lag med resten av organisasjonen og mangfold gir et godt grunnlag 

for utvikling av god SP politikk.  
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Fylkesleder har vært med i programkomiteen til nytt Fylkestingprogram 

 

 

13 Fra landsstyremøte i Senterkvinnene 
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Uttaler fra BSp 2022 
 

Krig krever økt beredskap 

Krigen har utløst et alvorlig trusselbilde både militært, politisk, økonomisk og samfunnsmessig. Vi er vitne til 

tilstander vi ikke trodde var mulig i vår tid; en brutal krigføring som har ført til den største flyktningkrise i 

Europa siden 2.verdenskrig. Mat- og energikrisen sprer seg og er en realitet i flere land. Dette vil forverre seg 

og skape sosial og politisk uro i land med knappe matforsyninger og dårlig energiberedskap. Norge har den 

dårligste jordbruksmatberedskapen i Europa. Bare 40 % av maten (kaloriene) vi spiser er fra norske 

jordbruksarealer. Resten importeres. Forbruket av fisk, som var på 1,7% av vårt kaloriinntak i 2020, kommer i 

tillegg.  

Som land er vi derfor i en svært sårbar situasjon. Vi kan fortsette å kjøpe jordbruksmaten ut av hendene på 

folk i land med svak økonomi til en høy pris. Dette før en i ekstreme situasjoner må gå til matrasjonering slik vi 

har sett eksempler på i disse landene. Norge må derfor styrke sin matvareberedskap. I regjeringserklæringa 

heter det at den må økes fra 40 til 50%. Dette er et ambisiøst mål for et kaldt land som bare har 1,8 dekar 

jordbruksareal per innbygger. Planteproduksjonen i Norge må derfor økes kraftig gjennom større 

jordbruksarealer og større avlinger. Dette krever store investeringer i grøfting, kalking, istandsetting av 

tidligere brukt jord, større beitearealer, mer utmarksbeiting og nydyrking. Men det viktigste er økt lønnsomhet 

for å øke avlingene spesielt i korn- og grasproduksjonen. Med ekstremt høye fullgjødselpriser (11,5kr/kg) 

krever dette stor økning i korn- og kraftfôrprisene. Uten det, vil ikke helheten ivaretas.  

På samme måte som vi ikke har en helsepolitikk for leger og sykepleiere, har vi heller ikke en jordbrukspolitikk 

for gårdbrukerne. Men arbeidsomme og faglig dyktige gårdbrukere er selvsagt avgjørende viktig for å realisere 

jordbrukspolitikkens samfunnsoppdrag – bedre matvareberedskap og økt selvforsyning av jordbruksmat. 

Gårdbrukere må ha en betaling for arbeid og innsatt kapital på linje med andre yrker. Det er svært langt fra 

tilfellet i dag. Dagens kostnadseksplosjon som følge av krigen forsterker problemene, og selv yngre bønder ser 

seg om etter et annet yrkesliv og kalkulerer nå hvor mye en taper på kort sikt ved å legge ned drifta for egen 

regning. 

Derfor er det nå viktig at man i 2022 dekker opp for kostnadsveksten, gir inntektstillegg til lønnstagere 

generelt og bidrar til å starte inndekking av inntektsgapet mellom jordbruksarbeid og gjennomsnittet av annet 

arbeid i samfunnet. I år blir dette mye penger. Men det er en nødvendig forsikring. Krigen har forsterka 

alvoret. Det kan bli langt vanskeligere. Jordbruksoppgjøret er en billig forsikring for oss som forbrukere. Penger 

må komme på gårdbrukers konto i 2022 – ikke neste år. LO/NHO ville ikke akseptert det på sitt ansvarsområde. 

Saken kan dermed ikke begrenses til et vanlig oppgjør mellom stat og jordbruk. Dette er en del av den totale 

beredskapen og samfunnssikkerheten som vi er nødt til å ta stilling til. I en krigssituasjon i Europa kan man ikke 

utsette beredskapsavgjørelser til neste år eller året deretter. Tiden løper fra oss, og vi er allerede på 

etterskudd. 

Buskerud Senterparti – april 2022 
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Vær ærlig om basepolitikken. 

Buskerud Senterparti deler uroen mange føler over hvilke konsekvenser tilleggsavtalen med USA om økt 

amerikansk nærvær på norsk jord vil få for norsk sikkerhet (prop 90s (2021-22)). 

Krigen i Ukraina er en bekreftelse på at Norge har en uforutsigbar nabo i øst. Men vår geografi kan vi ikke 

endre. Derfor ble det gjort kloke vurderinger og lagt stor vekt på beroligende og tillitsskapende tiltak og 

samarbeid med Sovjetunionen/Russland fra norsk side da vi valgte medlemskap i NATO. Norge og norsk 

territorium skulle ikke kunne brukes som dørterskel for mulig konflikt mellom supermaktene. Basepolitikken 

ble derfor utformet, basert på den tids militære realiteter og utstyr. Den har tjent oss godt.  

Når flertallet i utenriks- og forsvarskomiteen i sin innstilling til proposisjonen sier at «basepolitikken ligger 

fast» blir dette en påstand uten reelt innhold, så lenge alle kan legge hva de ønsker inn i hva dagens 

basepolitikk egentlig betyr. Moderne militær infrastruktur som sikrer raske om- og utplassering av våpen og 

annet utstyr er noe annet enn tidligere generasjoners baser med militærforlegninger og våpenlager. Vi frykter 

at «Rammeverket for amerikanske styrkes tilstedeværelse på norsk territorium» kan brukes som en 

bekreftelse på at Norge nå er villig til å trekke konfliktflaten mellom USA og andre stormakter nærmere Norge.   

Påstanden om at «norsk basepolitikk ligger fast», beroliger kanskje norsk opinion, men kanskje ikke de den var 

ment for? Vi trenger en felles forståelse av hva norsk basepolitikk er og skal være – og hvilke mål den skal 

tjene, slik at vi kjenner oss selv igjen og forblir en forutsigbar nabo. 

Vi deler oppfatningen at Norges viktigste bidrag til en fredelig verden er å sørge for lavest mulig spenning i 

våre nærområder. Er det det vi nå gjør? Utviklingen i Arktis bekymrer, hvor stormaktene posisjonerer seg, 

både for å sikre egne kommersielle og merkantile interesser om/når sjøveien åpnes, og disse vil trolig også ha 

vilje til å beskytte disse interessene militært. Det vil øke spenningen og usikkerheten i våre nærområder. 

Innstillingen fra utenriks- og forsvarskomiteen i Stortinget er allerede avgitt, men styret i Buskerud Senterparti 

ønsker å formidle stor uro over en ny avtale med USA som går lenger enn tidligere avtaler i å gi amerikanske 

styrker rettigheter i Norge. En så prinsipiell avtale burde ses i sammenheng med anbefalingene fra 

forsvarskommisjonen som nå jobber, slik at hele vår forsvars- og sikkerhetspolitiske situasjon kan ses i 

sammenheng. Vi ser at Nato-medlemskap for Sverige og Finland også vil gi nye muligheter for samarbeid om 

sikkerhetspolitikken i Nord-Europa. Alle de nordiske landene har her felles interesser, og politikken i nord bør 

utformes for ei ny tid – sammen. 

Buskerud Senterparti er også bekymret for det dynamiske elementet som ligger i avtalen, med EØS-avtalens 

erfaringer som advarsel. Det er bra at Arbeiderpartiet og Senterpartiet i sin merknad understreker at eventuelt 

nye «omforente» områder til USAs disposisjon må legges fram for Stortinget. Men om 10 år kan Stortingets 

sammensetning være annerledes. Derfor burde avtalen vedtas etter Grunnlovens § 115 som krever ¾ flertall i 

Stortinget for å overføre myndighet over norsk territorium til en annen stat. Derved kunne det skapes en 

nødvendig presedens for en så viktig avtale. 

 

Buskerud Senterparti ved fylkesleder Sigrid Simensen Ilsøy - juni 2022 
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Forventninger til nye Buskerud fylke 

1.1.2024 gjenoppstår Buskerud fylkeskommune etter fire år i dvale. For Senterpartiet er dette en stor politisk 

seier. Buskerud som politisk og organisatorisk enhet har dype røtter og lange historiske tradisjoner med å ha 

bundet folk sammen gjennom arbeid, frivillige lag og foreninger og kulturelle aktiviteter. Buskerud er også en 

passe stor og naturlig politisk enhet som godt ivaretar folkestyret. Når Buskerud fylke nå gjenoppstår, gir det 

unike muligheter til å bygge et fylke, hvor folk kan leve, bo, arbeide og leve gode liv i by og bygd.  

I Hurdalsplattformen finner vi følgende formulering: Regjeringen vil vurdere å overføre statsforvalternes 

oppgaver som ikke omhandler tilsyn, kontroll eller klage, til fylkeskommunene.  

Ut fra Senterpartiets verdigrunnlag er det naturlig at de skjønnsbaserte avgjørelsene som i dag fattes av 

Statsforvalteren legges til fylkeskommunen. Regjeringen arbeider med å vurdere overføring av disse 

oppgavene i disse dager, og Buskerud Senterparti forventer at regjeringen overfører det meste av disse 

oppgavene. Det vil styrke fylkeskommunen som samfunnsutvikler, og derigjennom øke fylkeskommunens 

legitimitet. Det er en klar forutsetning at oppgaveoverføringen fullfinansieres.  

Skal Buskerud fylkeskommune lykkes i å utføre de oppgavene de er pålagt av Stortinget, både eksisterende og 

nye oppgaver, er Buskerud avhengig av å ha en tilfredsstillende økonomi. Regjeringen nedsatte i vår et 

ekspertutvalg som skal vurdere fylkeskommunenes inntektssystem. Buskerud Senterparti forventer at 

regjeringen følger opp utvalgets arbeid med justeringer som sikrer fullverdig finansiering av fylkenes oppgaver, 

slik at vi kan sikre likeverdige tjenester i hele landet.  

Fylkeshovedstaden i Buskerud er Drammen. Den store majoriteten av fylkeskommunens ansatte jobber ute på 

de videregående skolene, på tannklinikker, kulturinstitusjoner etc. Siden Drammen er fylkeshovedstad, er det 

naturlig at hovedadministrasjonen også befinner seg i fylkeshuset i Hauges gate. Imidlertid er det en 

forventning om at det nye fylket også har desentraliserte arbeidsplasser innenfor administrasjonen også andre 

steder i fylket, eksempelvis i Ringerike, Kongsberg og Hallingdal. Kan f.eks. enkelte avdelinger i 

hovedadministrasjonen desentraliseres til leide eller eide lokasjoner andre steder i fylket? her er det særlig 

naturlig å se på eventuelle nye arbeidsplasser vi får gjennom oppgaveoverføring. Desentraliserte 

fylkeskommune arbeidsplasser øker den samlede lokalkunnskapen i hele fylket. Ringvirkningene rundt disse 

kompetansemiljøene er også et særs viktig distriktsutviklingsverktøy.  

Pandemien har også lært oss at alle ikke behøver å være fysisk til stede på kontoret til enhver tid. Derfor bør 

også mer tilgang til bruk av hjemmekontor være mulig i nye Buskerud.  

En positiv bieffekt av desentraliserte arbeidsplasser, er også en større geografisk spredning i rekruttering av 

ansatte. Dette betyr mer kunnskap og bedre oversikt og fylket, og derigjennom bedre avgjørelser og tjenester 

for innbyggerne. 

Buskerud Senterparti har store ambisjoner for nye Buskerud fylke. Disse vil vi legge frem gjennom 

fylkestingsvalgprogrammet som skal behandles på fylkesårsmøtet i februar 2023.  

 

BSp fylkesstyret - september 2022 
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Polititjenestesteder 

Buskerud Senterparti er glad for at regjeringen vil sikre trygghet, god rettssikkerhet og tilgjengelige tjenester 
for innbyggerne i hele landet. Det norske samfunnet med høy tillit, levende lokalsamfunn og en sterk offentlig 
sektor danner et solid utgangspunkt for å gjøre beredskapen bedre.    

I innledning til høring som ble sendt kommunene kommer det frem at «Målet for regjeringen er en justissektor 
som forebygger bedre, der ressursene er tilgjengelige og finner hverandre, og der politiet og nødetatene er til 
stede i hele Norge»     

 Buskerud Senterparti ser med bekymring på at det forebyggende arbeidet som politiet utfører har blitt 
svekket. Det er viktig med politi med lokalkunnskap, kjennskap til geografi, miljø og lokale forhold og som har 
tillit blant innbyggerne, det sikrer en best med et tilstedeværende politi.      

Blant høringssvarene fra kommune i Buskerud er det tre kommuner som har ønsket å gjenåpne sine kontorer; 
Sigdal, Krødsherad og Rollag. Rollag er tydelige på at økt tilstedeværelse av politi er det viktigste, og ser at det 
pga nye krav til bemanning trolig best kan ivaretas ved å styrke kontoret på Rødberg. De ønsker imidlertid å 
kunne ha politi til stede i kommunen f.eks en dag per uke hvor kontor på kommunehuset vil kunne stilles til fri 
disposisjon. Buskerud Sp støtter derfor primært at en åpner kontor i Sigdal og Krødsherad da dette vil dekke et 
område som i dag har langt til politi. Bakgrunnen for vårt standpunkt er at dette er en region med mange 
besøkende, som opplever lange avstander og lang responstid slik som situasjonen er i dag. Det er en 
bekymring at det i dette område er politi uten lokalkunnskap som ivaretar disse kommune i dag. Sigdal 
kommune bygger nytt helsehus i Prestfoss, her vil det bli arealer for utleie som kan være aktuelle for et 
fremtidig tjenestested for politiet.    

Lensmannskontoret i Lier må kunne benyttes som polititjenestested for å avlaste Drammen og for å kunne 
bidra med økt forebyggende arbeid i Lier, samt økt publikumskontakt. Dette kontoret var landets største 
lensmannskontor inntil det ble nedlagt ifbm politireformen, og Buskerud Sp var svært tydelige vi valgkampen i 
2021 om at dette ville være et kontor vi forventet utadrettet aktivitet fra.   

Vi ber derfor om at det gjenåpnes polititjenestesteder i Sigdal kommune og Krødsherad kommune, og at det 
opprettholdes aktivitet og åpnes for publikum på kontoret i Lier.  

Tjenestestedene vi allerede har må samtidig styrkes. Bemanningen må økes, ansatte må få makt og myndighet 
på stedet for å ivareta trygghet, god rettssikkerhet og tilgjengelige tjenester for innbyggerne i hele landet.  

BSp fylkesstyret - oktober 2022 
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Behold fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16 – FRE16! 

Buskerud Senterparti beklager at Regjeringen i forslag til statsbudsjett for 2023 ikke har funnet rom til å gi 
investeringsavtalen – bevilgning - for å sette i gang bygging av prosjektet Ringeriksbanen og E16 gjennom 
Ringerike og Hole. At regjeringen foreslår å splitte fellesprosjektet slik at jernbanen tilbakeføres til Bane Nor 
mens E16 beholdes i Nye Veiers portefølje er vi uenige i, og vi forstår ikke begrunnelsen til regjeringen om at 
«gevinstene ved å bygge sammen er lavere enn antatt». Om en ønsker å realisere Ringeriksbanen, stemmer 
ikke denne påstanden med Nye Veiers uttaler til Samferdselsdepartementet. 

Det er til nå brukt mellom 1 og 2 milliarder offentlige kroner på arbeidet med dette prosjektet. Buskerud Sp 
hadde 2.august i år befaring med Nye Veier langs hele traseen for planlagt vei og bane. Argumentene for å slå 
prosjektene sammen var å kunne oppnå både økonomiske og andre besparelser som felles planlegging, 
økonomi, belastning med bygging for nærmiljø og arealbruk. Sammenslått anslås samfunnsnytten av 
fellesprosjektet å være god sammenlignet med andre, store samferdselsprosjekter som realiseres i Norge i 
dag. Det er denne økte samfunnsnytten samferdselsministeren betviler, men ikke kan sette tall på. 

Reguleringsplanen for området er utarbeidet og vedtatt. Buskerud Sp er svært kritisk til en splittingen av 
prosjektet da dette VIL føre til behov for nye reguleringsplaner. Konsekvensene blir ytterligere nedbygd 
matjord, mye og kostbart ekstraarbeid og at prosjektene bygges ut til forskjellige tider til ytterligere belastning 
for innbyggerne i Hole og Ringerike. 

Vi trenger en forkortelse og effektivisering av Bergensbanen slik at toget kan bli mer konkurransedyktig 
sammenlignet med fly på strekningen Oslo – Bergen! En splittelse av prosjektene øker sannsynligheten for at 
banen ikke blir bygd. Forkortelsen av Bergensbanen vil modernisere samferdselsnettet og føre til mindre 
forbruk av energi i tråd med det grønne skiftet. Fellesprosjektet vil avlaste Oslo trafikkmessig og skape et 
større omland til Oslo og Akershus for næring og som boligområde.  

Buskerud Senterparti ber regjeringen omgjøre beslutningen om å splitte opp fellesprosjektet Ringeriksbanen 
og E16 (FRE16) fremlagt i foreslått statsbudsjett og gi prosjektet oppstartsbevilgning i 2023. 

Oppsummert har Buskerud Senterparti følgende 5 krav: 

1. Vedtatt reguleringsplan må ligge fast 
2. Forkortelsen av Bergensbanen og utbyggingen av E16 i Ringerike og Hole må fortsatt være et 

fellesprosjekt med vei og bane (uavhengig om prosjektet ligger i BaneNor, Statens Veivesen eller Nye 
Veier). 

3. Prosjektet skal gjennomføres, og prosjektledelsen må beholdes 
4. Vi kan akseptere en viss nedskalering av prosjektet slik som smal 4 felts vei eventuell noe 2 og 3 felt, 

og jernbane med strekningsvis dobbeltspor, men også enkeltspor og krysningsspor som en del av 
løsningen for å redusere kostnadene ytterligere. 

5. Prosjektet bør få oppstartbevilgning i 2023 
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Stortinget må ta tilbake kontrollen over strømprisene 

Over mer enn 100 år har Norge bygd opp strømforsyning med vannkraftverk og linjenett. Dette har i all 

hovedsak skjedd med fellesskapets penger og anleggene er offentlig eid. Vi har en produksjonskapasitet på 

over 30 000 MW strøm basert på vannkraft. Kombinert med store vannmagasiner i fjellet – som har ødelagt 

store naturverdier og seterdaler – har dette gitt forsyningssikkerhet i tørrår, samt produksjonsoverskudd av 

strøm i Norge. Denne langsiktige, politiske strømpolitikken er gjort for å sikre det norske fellesskapets samlede 

interesser. 

De overordnede målsettingene for denne politikken skulle være stabile, forutsigbare og konkurransedyktige 

strømpriser. Norge har derfor basert mye av vår energiforsyning på strøm. Det skal være et 

konkurransefortrinn. Dette er slått fast i regjeringas Hurdalsplattform hvor det også heter at vi skal ha nasjonal 

kontroll over strømmarkedet. 

Som følge av utfasing av strømproduksjon basert på fossile energikilder og atomkraft i sentrale EU-land med 

Tyskland i spissen, har deres importbehov for fornybar strøm (energi og effekt) økt. Kombinasjonen av 

Stortingets tilslutning til EUs 3. energimarkedspakke med tilliggende forordninger (lover) og nettkoder i 2018, 

samt ferdigstilling av to nye kabler til Tyskland og England i 2021 på til sammen 2 800 MW og krigen i Ukraina, 

har gjort at vi nå importerer skyhøye strømpriser fra utlandet. 

Statnett som både er eier av disse likestrømskablene og ansvarlig for kraftutveksling, selger vår strøm ut av 

landet når priser er høyere i utlandet. Dette vil ikke gå over. Med dagens historisk lave vannmagasinfylling, 

spesielt på Sørlandet hvor kablene går ut fra (NO2-området), betyr dette at Sør-Norge vil få strømpriser litt 

over Tyskland framover. 

Senterpartiets landsstyre tilrår derfor at regjeringen fra 1. januar 2023 og inntil videre innfører en 

prisnedskrivningsordning over statsbudsjettet til 100 øre/kWh for alle strømsluttbrukere på fastlandet unntatt 

er fritidsboliger og de som er omfattet av dagens ordning for husholdninger, jordbruks- og veksthusnæringen 

m.m. 
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