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Leder

Heldigitalt fylkesårsmøte!

Coronaen har vært
gjennomgangstema i nesten alle
utgaver av Agder Tiden i det året
som har gått. Nå i mars kan det
se ut som om vi ikke kan vente
oss at ting blir helt normalt igjen
før til høsten. Det er ingen
overdrivelse å si at vi begynner å
bli forsynt og lengter tilbake til
hverdagen.

Agder Senterpartis fylkesårsmøte gikk av stabelen 27. februar på
Teams og møteverktøyet GoPlenum. Det siste året har vist at bruk
av digitale løsninger virkelig har fått fotfeste i organisasjonen - og
møtet forløp så godt som uten tekniske
problemer.

Men kanskje det er med
Coronaen som femmila på ski kommer du opp den aller siste
kneika er det bare en kort spurt
igjen til mål. (Her vil noen
protestere: Det er vel kjent at
redaktøren er ei kløne på ski og
følgelig ikke har noen ide om
hvordan det er å gå ei femmil.)

Vår stortingskandidat Gro-Anita
Mykjåland innledet og det var rundt 25
innlegg i den påfølgende debatten.
Partileder Trygve Slagsvold Vedum holdt
innlegg på link fra Hedmark og det ble
naturlig nok svært godt mottatt.

Årsmøtet vedtok tre uttalelser, som her er tatt inn på side 3 og 4.
Det ble bare mindre utskiftinger i fylkesstyret i år, Bjørn Sand fra
Flekkefjord kom inn som nytt styremedlem etter at Caroline
Høyland ikke ønsket gjenvalg. Arild Viken fra Grimstad er ny første
vara til styret. Både nestledere og øvrige
styremedlemmer ble gjenvalgt.

Men i løpet av våren vil de aller
este være vaksinert, det er
forhåpentligvis den siste kneika
og spurten vi må over før vi kan
begynne å leve mer normalt
igjen.
Noe positivt har da også
coronaen ført med seg: Vi har
blitt digitale nærmest over
natten. Fylkesårsmøtet ble
gjennomført digitalt uten større
problemer (en journalist som
snublet i en kabel og forstyrret
bildet noen sekunder var kanskje
det mest dramatiske). Men likevel
vet vi at det er store hull i både
breiband og mobildekningen i
Agder. Dette er akutte problemer
som må løses nå - men det ser
dessverre ikke ut som det
bekymrer regjeringen i
nevneverdig grad.

-red

Trygve var også med digitalt

Ellers ble årsmelding, regnskap
arbeidsplan og budsjett vedtatt og det
ble valgt utsendinger til landsmøtet.

Møteledelsen var samlet i Arendal

Fylkesårsmøtet ble for første gang sendt
direkte på Facebook, og i skrivende stund
har videoen fra møtet hatt mer enn 600
visninger.

Ny medarbeider på fylkeskontoret
Kristina Stenlund Larsen (bildet) er ansatt
som valgkampmedarbeider for Agder
Senterparti i en prosjektstilling fram til 15.
september. Hun bor i Arendal der hun også
sitter i kommunestyret. Det er mye som
skal organiseres i en valgkamp og Kristina
skal blant annet holde orden på
stortingskandidatenes oppgaver, aktiviteter
og saker. Hun kommer også til å ha mye kontakt med lokallaga
både i forbindelse med arrangementer og valgkampsaker.
Hun hadde sin første arbeidsdag 15. februar, og er i full sving med
å legge planer for de kommende månedene.

En stk. knusktørr vits:

Hjertelig velkommen med på laget, Kristina!

Hva slags musikk hører osten på?
Ostepop.
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Klar for valgkamp!
Årets stortingsvalgkamp er strengt tatt allerede i gang. Fylkesstyret har satt ned et valgkamputvalg
som har vært i sving helt siden nyttår, og er kommet langt i å planlegge og legge til rette årets
valgkamp. Ole Magne Omdal har tatt på seg jobben med å lede valgkamputvalget og har med seg
stortingskandidatene Gro-Anita Mykjåland, Anja Abusland og
Eivind Drivenes i tillegg til Kristina Stenlund Larsen.
-Noe av det viktigste for oss nå er å ha god dialog med lokallaga
våre i hele Agder, forteller Ole Magne. -Derfor har vi også
gjennomført ere samarbeidsmøter regionvis, og har fått mange
gode ideer og innspill både på saker og arrangementer i
valgkampen som vi vil jobbe videre med. I løpet av våren kommer
vi til å jobbe enda mer med dette, og i slutten av april skal vi legge
Møte i valgkamputvalget
fram en detaljert handlingsplan for valgkampen. Men allerede nå
kan vi røpe at det blir valgkampåpning i Bykle i juni og selvsagt
skal vi ha stort aktivitet i hele Agder fram til valgdagen i september - og lokallaga kommer til å ha en
nøkkelrolle for å få gjennomført alt vi har satt oss fore, avslutter Ole Magne.
Har du tips eller forslag til valgkamputvalget? Send epost til Kristina på kls@sp.no eller Ole Magne
på rmapost@omomdal.no

Fra Lindesnes til Nordkapp med hest
To voksne karer skal i vår og sommer reise Norge på
langs med kløvhest! Senterpartistene Tore Joten og
Lars Hamarsbøen setter seg på hesteryggen på
Lindesnes 14. april, og skal i løpet av fem måneder ri
helt til Nordkapp. Dett er endel av det sentrale
valgkampopplegget til partiet. På veien blir det drevet
valgkamp og holdt arrangementer. Det blir også
anledning til å ri eller gå deler av ruta sammen med
dem.
I Agder går turen gjennom Lindesnes, Marnardal, Songdalen, Vennesla, Birkenes, Grimstad, Arendal,
Froland, Vegårshei og Gjerstad. Det planlegges et større arrangement ved starten 14. april i
Lindesnes, og det tenkes også en markering i Landvik i Grimstad 24. april, og kanskje også noe i
Vegårshei/Gjerstad før følget drar videre inn i Telemark.
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Alle foto: Tone Gro Dølemo

Har du tips, ønsker eller en god sak du kunne tenke deg å
dele i Nye Agder Tidend? Ta kontakt på agder@sp.no
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Uttalelser vedtatt av fylkesårsmøtet 27.2.2021

Vi trenger både fiber og mobildekning NÅ
«Fiber til alle» er et uttrykk som brukes mye i dagens politiske diskusjoner. Internett gjennom fiber er viktig
for at alle innbyggerne i hele landet kan ta i bruk de digitale løsningene som dagens samfunn er basert på.
Agder Senterparti vil samtidig ha med «mobildekning til alle» i vårt arbeid med å bygge en helhetlig digital
infrastruktur i Norge.
I Stortingsmeldingen «Digital agenda for Norge» har regjeringa fastsatt som overordna mål at 90% av
husstandene skulle ha et tilbud om minst 100Mbit/s innen 2020. Per våren 2020 var det på 89%. Det er
selvsagt veldig bra at så mange har dette tilbudet, men det er 11% for lite, om man skal ta hele landet i bruk.
Agder Senterparti mener at alle landets husstander skal ha tilbud om høyhastighets bredbånd innen 2024.
Mobildekning og fiber har noen sammenfallende teknologiske egenskaper, men samtidig sine
begrensninger hver for seg, som gjør at begge deler behøves for en fullverdig digital infrastruktur. Telefoni
er mulig også gjennom WiFi dersom vi har fiber, men dette gir tilgjengelighet kun i et begrenset område.
Tilsvarende kan vi laste ned mobildata via mobilnett, men dette vil sjelden komme opp i samme kapasitet
og nedlastingshastighet som bredbånd via fiber.
Mange steder sliter med dårlig mobildekning. Det stilles utrolig nok ingen dekningskrav til Telenor ved
nedleggelse av kobbernettet, fordi innbyggerne har en, i noen tilfeller nokså teoretisk, mulighet til telefoni
via fiberløsning.
Ferdsel utendørs i disse områdene, skjer i all hovedsak uten mobildekning. Dette fører til at sagbrukseieren,
bonden og gründeren som ønsker å etablere ny næringsvirksomhet, ikke er tilgjengelig for henvendelser
pr. telefon utenfor WiFi-ruterens rekkevidde.
Agder Senterparti ønsker å legge til rette for etablering av bedrifter og annen næring i hele Agder. Da må
infrastruktur være på plass i hele Agder.
For den enkelte innbygger er det også viktig med digital utbygging, slik at det å bo og jobbe i hele Agder er
mulig også i 2021. Det siste året har vist oss nye måter å delta på i arbeids- og samfunnslivet, med en ny
digital hverdag for både arbeidstakere og skoleelever.
Utbyggingen av fiber og mobildekning må selvsagt speile denne stadige økende digitale utviklingen.
Agder Senterparti ønsker å legge best mulig til rette for at folk i alle yrker skal kunne jobbe i hele Agder
også i framtida.
Den digitale velferdsteknologien er også avhengig av et velfungerende mobilnett for å fungere.
Brukere av trygghetsalarmer i områder med dårlig mobildekning, kjenner på en usikkerhet om det er gode
nok forhold til at alarmsignal sendes videre, og om trygghetsalarmen kan brukes på turer i nærmiljøet, noe
de er utviklet for.
Videre fører dårlig mobildekning mange steder til utrygghet. Mange føler seg utrygge når man ikke er
sikker på om man kan varsle nødetater, kommunale tjenester og frivillige aktører. Mangel på mobildekning
samsvarer heller ikke med forventningene vi alle har til generell tilgjengelighet i dagens samfunn. Dette har
stor betydning for framtidig demografi og utvikling i landet vårt.
Agder Senterparti registrerer stor vilje til bruk av midler til å bygge ny E39 og andre store veiprosjekt, som et
grep for samfunnsmessig utvikling. Dessverre er det ikke like stor tverrpolitisk vilje til å få den helt
grunnleggende digitale infrastrukturen, som vi alle bruker store deler av døgnet, på plass.
Agder Senterparti mener det trengs et krafttak for vår digitale infrastruktur. Vi trenger både fiber og
mobildekning i HELE Agder NÅ.
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Plant mer skog!
Agder Senterparti mener at dersom vi skal få til et grønt skifte, må det legges til rette for økt bruk av
skog og tre. Skogens rolle i klimakampen er tillagt betydelig vekt i regjeringens klimaplan, og det
med god grunn. Vi savner bare at planen følges opp av konkret handling.
Årlig binder skogen omkring halvparten av Norges klimagassutslipp. I tillegg erstatter fornybare
trevarer fossile produkter som også gir en stor positiv klimae ekt.
I regjeringens klimaplan er det lagt fram spesi kke tiltak for å øke opptaket av CO2 i skogen. I tillegg
til å videreføre et aktivt skogbruk, foreslås det også nye tiltak for å styrke skogens tilvekst. Dette er
tiltak som både øker opptaket av karbon underveis i vekstperioden og gir bedre kvalitet på
tømmeret når det skal hogges.
Dette er tiltak som gir stor klimae ekt noe frem i tid, mens bruken av trebaserte produkter reduserer
utslippene umiddelbart. E ekten av et aktivt skogbruk er imidlertid så stor at det kan bidra til å øke
opptaket i norsk skog med 6,5-8 millioner tonn CO 2 årlig i 2100.
Agder Senterparti mener det må legges til rette for skogplanting på arealer hvor det i dag vokser
busker og kratt. Ved å erstatte kratt og villnis med skog, øker opptaket av CO2 vesentlig og det bidrar
til å styrke framtidas skogressurs. Skogplanting som klimatiltak er nøye utredet og utprøvd i Norge.
Det er derfor på høy tid at det legges til rette for skogplanting på nye arealer, så lenge det ikke
plantes på dyrkbar mark.
Vi mener på lik linje med Miljødirektoratet at det er mulig å plante 1 million dekar i løpet av en 20 års
periode uten å komme i kon ikt med miljøhensyn. Innsatsen nå må trappes opp med sikte på å
plante 50.000 dekar allerede i 2023.
Skog er en fornybar ressurs. Men skal vi klare å bruke skogens potensiale for å få til et grønt skifte i
Norge, må investeringene i fastlandsindustrien økes radikalt. Økt etterspørsel av norsk tømmer, gir
økte priser og vil gi økte insentiver for å drive et aktivt skogbruk. Dette resulterer igjen i økt tilvekst
og økt binding av CO2.

Staten må sikre ladeinfrastruktur i hele landet!
8. januar la Regjeringen frem klimaplanen hvor de varsler økt bruk av klimakrav i o entlige innkjøp
og ønsker blant annet å bruke o entlige anska elser for å bidra til at null- og lavutslippsløsninger blir
utviklet og tatt i bruk i transportsektoren.
Agder Senterparti mener det bør være et statlig ansvar å legge til rette for en lade infrastruktur for
el-biler, i områder hvor det ikke er kommersielt lønnsomt å etablere hurtigladere. Det bør være et
mål om et «dekningsnett» for hurtigladere på 100% innen 2025 i hele landet.
Dersom regjeringen får gjennomslag for sine krav til nullutslipp for o entlig anska elser av kjøretøy
fra og med 2022, samt Stortingets mål om at det fra 2025 kun skal selges nullutslippsbiler, må staten
stille opp med ladeinfrastruktur til disse bilene.
Vi er bekymret for at kommunene, spesielt distriktskommunene, får økte kostnader med tanke på
drift av o entlige kjøretøy, og forventning om tilgjengelige ladepunkter for tilreisende som følge av
disse skjerpede krav.
Per i dag etableres det kun hurtigladere i områder hvor det er kommersielt lønnsomt. Dersom ikke
staten tar ansvar for å bygge ut en forsvarlig ladeinfrastruktur for kjøretøy over hele landet, vil disse
kostnadene forskyves til kommunene som i dag allerede har pressede økonomiske rammer til å
betjene sine lovpålagte oppgaver.
Et resultat av et for dårlig utbygd ladenett for elbiler, er at klimagevinsten i form av reduserte utslipp
forskyves fremover i tid. Om vi skal nå klimamålene, er vi nødt til å legge til rette for at hele landet
har like muligheter til å bidra i overgangen til nullutslippskjøretøy.
Dersom man skal lykkes med å redusere utslipp fra bensin- og dieselbiler biler og dreie bilparken
over til nullutslippsbiler i hele landet, må staten ta ansvar for at alternativet er attraktivt, tilrettelagt
og praktisk gjennomførbart i en normal hverdag for våre innbyggere i hele landet.
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