FEBRUAR 2020
Senterpartiet i heile Agder
Vi har begynt et arbeidsår
som blir svært spennende og
innholdsrikt. Ikke bare skal vi
feire at vi er 100 år, nominere
stortingsliste og forberede
valgkampen i 2021, men lokallagsutvikling, rekruttering
og mye annet viktig arbeid
står på arbeidsplanen dette
året. Det er mye å gjøre, og vi
må bruke tida fram mot stortingsvalget godt.
Samtidig har vi 117 kommunestyremedlemmer og ei
fylkestingsgruppe som skal
vise fram SP-politikk i praksis.
Hele organisasjonen må være
med å støtte opp om våre
gode folkevalgte - ikke minst i
disse trange tider for kommunene.
Vi er blitt et stort parti. Et
fylkesårsmøte med 134
delegater og nesten 14000
stemmer ved fylkestingsvalget
er bevis for det. Men vi kan
ikke lene oss tilbake å si oss
fornøyde, nå er tid kommet for
å jobbe enda hardere framover -både for et godt valg
resultat i 2021 og for å bygge
en solid organisasjon i hele
Agder.
-gol
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Fylkesårsmøtet 2020
Fylkesårsmøtet til Agder Senterparti gikk av stabelen lørdag 8. februar 2020. 134
delegater fra hele Agder samlet seg i 4. etasje på hotellet i Dyreparken. Fylkesleder Margrethe Handeland og generalsekretær Knut M. Olsen innledet til
generaldebatt. Debatten favnet som alltid bredt, men klimapolitikk var nok det området som utmerket seg mest i år.
Årsmøtet vedtok en ambisiøs arbeidsplan for 2020, der hovedfokuset ligger på
lokallagsutvikling, rekruttering, studiearbeid og politikkutvikling.
Videre ble nominasjonsprosessen til stortingsvalget i 2021 drøftet, og årsmøtet
landet på at en ønsket å stille identiske lister i begge stortingsvalgkretsene neste
år. Årsmøtet valgte så en nominasjonskomite med 7 medlemmer, med Kåre
Haugaas som leder. (Det bli mer om nominasjonsprosessen i neste utgave)
Margrethe Handeland fra Hægebostad ble gjenvalgt som fylkesleder, og Kirsten Helen Myren fra Vegårshei ble valg til ny studieleder.
Nye styremedlemmer er Signe Sollien Haugå fra Bygland og Ole
Magne Omdal fra Kristiansand. Mona Hoel (Gjerstad) og Anders
Snøløs Topland (Birkenes) ble gjenvalgt som styremedlemmer. En
oversikt over alle styremedlemmene finner du på sp.no/agder. (Se
også side 2 for vedtatte uttalelser.)

Senterpartiet 100 år - jubileumsåret åpnet i Kristiansand
Åpningen av jubileumsåret 2020 fant sted 7. februar. 150 frammøtte overvar et variert festprogram med historie, mat, musikk
og politikk. Hovedtaler for dagen var partileder Trygve Slagsvold Vedum, og som vanlig var han i storform! løpet av kvelden
ble Sigmund Oksefjell tildelt Senter-partiets Hedersmerke for
«langvarig og særlig fortjenestefull innsats for Senterpartiet». Vi
gratulerer!

Regionmøter våren 2020
I mars settes det i gang møter ute i de ulike regionen. Disse møtene er åpne for
alle medlemmer, og vil først og fremst være en arena for organisasjonsbygging og
åpen politisk debatt. Her er en oversikt over regioner og møtene:
Region 1 – Gjerstad, Tvedestrand, Åmli, Vegårshei, Risør:
3. mars kl. 18 på Lyngrillen, Brokelandsheia
Region 2 - Arendal, Froland, Grimstad, Lillesand, Birkenes:
10. mars kl. 18 Landbrukets Hus, Stoa
Region 3 - Kristiansand, Iveland, Vennesla, Lindesnes:
5. mars kl. 18 Iveland kommunehus
Region 4 - Bygland, Bykle, Valle, Evje– og Hornnes, Åseral:
12. mars kl. 18, Revsnes hotell, Byglandsfjord
Region 5 - Farsund, Flekkefjord, Hægebostad, Kvinesdal, Lyngdal, Sirdal:
17. mars kl. 18 (skal være i Flekkefjord, se innkalling for sted)

Uttalelser vedtatt av fylkesårsmøtet i Agder SP 8. februar 2020
Bygg ytre ringvei
Agder Senterparti støtter Nye Veiers arbeid med å øke den samfunnsøkonomiske nytten av Ytre Ringvei rundt Kristiansand, slik
at prosjektet løftes høyere i prioriteringsrekkefølgen og at en dermed kan starte byggingen tidligere enn hva som til nå har
vært skissert.
Agder Senterparti mener at ringveien må bygges med en påkobling/ kryssløsning som sikrer en effektiv trafikkavvikling for trafikken som kommer fra nord (riksvei 9), samtidig som at ringveien på best mulig måte sluser gjennomgangstrafikken utenom
Kristiansand sentrum.
Agder Senterparti vil ikke bidra til økte bompenger. En slik beskatning rammer usosialt, spesielt småbarnsfamilier og folk utenfor sentrumskjernen rammes hardt.
Me treng frivilligsentralar også etter 2020
Frå 2021 mistar frivilligsentralane sitt statlege driftstilskot. Tilskotet går inn i rammene og skal fordelast likt per innbyggar. Norges frivilligsentraler har bereikna at dette tilskotet vil utgjere om lag 35 kr per innbyggar. Det vil seie at alle kommunar med
færre enn ca. 11 500 innbyggarar kjem tapande ut med den nye ordninga. Kommunar med få innbyggarar vil nærast miste sine
overføringar. Til dømes vil ein kommune med 1700 innbyggarar få ei reduksjon frå 260 000,- kr til 60 000,- kr. Det seier seg
sjølv at det ikkje er mogleg å vidareføre lokal frivilligsentral innanfor desse midlane. Regjeringa meiner at kommunane skal
løyse dette ved å ta midlar frå andre kommunale tenester, eller etablere interkommunale sentralar for fleire kommunar.
I ei tid med allereie svært pressa kommuneøkonomi, er det ikkje andre midlar å ta frå andre tenester som skule, barnehage og
eldreomsorg. Det er derfor stor fare for at mange sentralar får redusert aktivitet eller blir nedlagd. Ei løysing med interkommunale sentralar vil gjere at avstanden mellom sentral og innbyggar aukar. Dette fører til at den lokale kjennskapen til frivillligsentralane som er så avgjerande for å få til godt samspel med frivillige fell bort.
Frivilligsentralane har vore ein suksess i svært mange kommunar. Vidareutvikling av samarbeid med frivillig sektor blir peika på
som eit av dei viktigaste tiltaka for å handtere utfordringar samfunnet har føre seg framover. Det er derfor ikkje til å forstå
kvifor regjeringa samstundes vil gå for dramatisk reduksjonen av statlege overføringar frå og med 2021.
Agder Senterparti krev at midlar til frivilligsentralane må sikrast frå 2021. Me kan ikkje risikere at sentralane må konkurrere
med midlar til andre kommunale teneste som barnehage, skule eller helse og omsorg. Me kan ikkje risikere at frivilligsentralar
misser si lokale tilknytning ved at kommunar tvingast til å etablere interkommunale samarbeid.
Me treng frivilligsentralane også etter 2020!
Større andel av verdiene må bli igjen der de skapes
For over hundre år siden var tyske og franske finansinteresser på jakt etter våre vannkraftressurser. For 50 år siden var det
amerikanske oljeselskaper som ville ha tilgang til våre oljeressurser. Nå er det utenlandske pensjonsfond og finansinteresser
som er på jakt etter våre ressurser.
Det er flere som taler for at lokal verdiskapning i form av energiproduksjon, oppdrettsnæring og annen naturutnyttelse i større
grad tilfaller den norske stat fremfor å gi økonomisk avkastning til de områdene der verdiene blir skapt. Dette vil etter vår mening føre til større tapping av ressurser fra distriktene og inn til sentrale strøk, og vil føre til ei utarming av Distrikts-Norge.
Sterke krefter har i lengre tid skapt historien om at det er myndighetene i Oslo, som i sin store godhet skal bevilge litt mer, eller
kutte litt mindre, i overføringer til distriktene. Det fremstilles som om det er Staten som skaper verdiene de deler ut. Dette er
og blir en feil fremstilling når vi vet at staten har i mange år fått tilført store verdier fra verdiskapning i distriktene.

Agder Senterparti mener at det som må til for å få virkelig fart i distriktene, er at de selv får beholde en større andel av den
verdiskapningen som skjer lokalt.
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