Program med årsmøtesaker til fylkesårsmøte i
Telemark Senterparti
Quality Straand Hotell, Vrådal fredag 9. og lørdag
10.februar
1. Program for årsmøtet

VELKOMMEN TIL FYLKESÅRSMØTE I TELEMARK SENTERPARTI 2018
Det blir herved innkalla til årsmøte i Telemark Senterparti på Quality Straand
Hotell.
Møtet startar fredag kl 14.30 med frammøte og innkvartering og
kaffe/rundstykker ved ankomst.
Fredag 9. og lørdag 10.februar 2018 på Quality Straand Hotell, Vrådal

Programmet blir som følgjer:
Fredag 9. februar:
Kl 15.00: Opning av fylkesårsmøte i Telemark Senterparti med lokalt kulturinnslag
Kort velkommen ved fylkesleiar. sak 1
Konstituering av fylkesårsmøtet, sak 2.
Opningstale ved fylkesleiar Olav Urbø, sak 3

Kl. 15.45 ”3 måneder på Stortinget» Hvordan bli en stortingsrepresentant med tett
kontakt med organisasjonen og velgerne i Telemark? – innledning ved
stortingsrepresentant Åslaug Sem-Jacobsen , sak 4

Kl 16.15: Kjersti Toppe,stortingsrepresentant: Rapport frå Stortinget og Senterpartiet
sentralt, sak 5

Kl 17.00: 5 min pause.
Kl 17.10: Generaldebatt på årsmøtet, sak 6.
Kl 18.25: Kort orientering om resolusjonsarbeidet.

Kl. 18.30: Avslutning for dagen.
Kl 19.30: Konsert i dansebaren på Quality Straand Hotell med Stian Dalen.
Kl. 20.00: Årsmøtemiddag.
Program:
•
•
•
•
•

Kjøgemester: Terje Riis-Johansen
Underholdning med middagen
Utdeling av diverse prisar for 2017
Allsang
Etter middag: Sosialt samvær – dans.

Laurdag 11.februar:

Kl. 08.00: Frukost
Kl. 09.00: Årsmøtet held fram.
Tema:
Digitale og teknologiske muligheter framover og hvordan Norge bør ruste seg for å dra nytte av disse.
(Handler bla. Om bredbåndsdekning samt litt utfordringer til SPs tankesett i slike saker;). Foredrag
ved Torgeir Waterhouse, leder av IKT-Norge.

Kl 09.00: Torgeir Waterhouse, leiar av IKT-Norge Torgeir Waterhouse har en sentral
rolle i den norske debatten om IT- politiske spørsmål, hvor han ofte er å se i det
offentlige ordskiftet. Han har tidligere jobbet hos Forbrukerrådet, men jobber nå med
IT-utfordringer fra bransjens ståsted. Waterhouse er også en ettertraktet
foredragsholder og forfatter.
Waterhouse er også en av grunnleggerne av den svært vellykkede norske
bevegelsen Lær Kidsa Koding, hvis mål er å undervise barn i Norge å kode, både i
skolen og gjennom private kodeklubber. Sak 7

Handlingsplan for 2018 og opplegg for sammenslåing Vestfold og Telemark. Vedtak
videre partimessig prosess. Innleiing ved fylkesleiar Olav Urbø, sak 8
Resolusjonshandsaming,presentasjon , leiar resolusjonskomite,sak 9
Årsmelding for 2017, ved fylkesleiar Olav Urbø, sak 10
Årsmelding frå fylkestingsgruppa og orientering om samanslåing Vestfold og
Telemark ved gruppeleiar Terje Riis-Johansen sak 11

Rekneskap for 2017, ved fylkessekretær Sveinung Leikvoll, sak 12
Budsjett for 2018, ved fylkessekretær Sveinung Leikvoll, sak 13
Opplegg for sammenslåing Vestfold og Telemark. Vedtak videre partimessig prosess.
Innleiing ved fylkesleiar Olav Urbø,sak 14
Kl. 11.00: Kaffepause, utsjekking.
Kl 12.00: «To år med Sp-ordførar – har folk merka nokon forskjell?» Ein times
ordførarutspørring leia av Gisle Espeland, tidl NRK Telemark med: Tor Peder Lohne,
Drangedal, Kjell A Sølverød, Siljan, Jarand Felland, Tokke, Jon Rikard Kleven, Vinje,
Bjørn Sverre Sæberg Birkeland, Tinn sak 15

Foto: Helge Ottesen, Varden.

Kl 13.00: Val etter lovene, ved leiar i valgkomiteen Gunhild Lurås, sak 16
Avslutning av årsmøtet.

Kl. 13.30: Lunsj
Praktiske opplysningar:
Konferansepakke: kr 1575 pr. person (kr 1425 i dobbeltrom) (med 1 glass vin/alhoholfritt til
middagen , 3 retters årsmøtemiddag, frokostbuffet, lunsj, trådløst nettverk, kaffe/te heile
dagen.Fri benyttelse svømmebasseng, sauna og trimrom.
Dagpakke fredag eller lørdag : Kr. 490

For lokallag som har økonomiske utfordringar før partistøtta blir utbetalt – kan søke
Telemark Senterparti om evt. betalingsutsettelse.

Telemark Senterparti vil invitere alle våre 101 kommunestyremedlemmer som
observatørar til årsmøtet (for dei som ikkje er valte utsendingar).
Alternativet er å delta på heile årsmøtet – dagpakke fredag eller laurdag. Vi inviterer også
medlemmer til å delta til sjølvkost.

Saker og resolusjonsframlegg som ein ønskjer handsama må vera fylkeskontoret i hende
innan 1.februar.

Utsendingar fylkesårsmøte 2018:

Lag
Bamble
Bø og Sauherad
Drangedal
Fyresdal
Hjartdal
Kragerø
Kviteseid
Nome
Notodden
Porsgrunn
Seljord

Medlemstal
0 (46)
1 (87)
1 (54)
0 (43)
0 (30)
0( 19)
0 (39)
1 (54)
0 (49)
0 (18)
0 (36)

Stemmetal
2 (595
4 (1077)
3 (635)
2 (303)
2 (334)
2 (570)
2 (570
3 (734)
4 (1001)
4 (1068)
2 (430)

Tal på utsendingar
2
5
4
2
2
2
2
4
4
4
2

Siljan
Skien
Vinje
Nissedal
Tinn
Tokke
TOTALT

0 (41)
1 (55)
1 (60)
0 (36)
1 (95)
1 (67)

1 (270)
7 (2080)
3 (864)
1 (203)
5 (1226)
2 (499)

1
8
4
1
6
3
56

I tillegg lokallagsleder og gruppeleder og ordfører

Størrelse på fylkesårsmøte:
Tal utsendingar årsmøte:
Fylkesstyre

9

Fylkestingsgruppe

4 (Terje i styret)

Lokallagas ledere

18

Ordførarar og gruppeledere

23

Lokallagas utsendingar

56

Telemark Senterkvinner

5 (og i tillegg leder i styret)

Telemark Senterungdom

5 (og i tillegg leder i styret)

Sentralstyremedlem

1 (Beate som leder av SK)

Fylkessekretær

1

Gjester (æresmedlemmer)

8

TOTALT

130

I tillegg evt. aktuelle observatører frå lokallaga

Bø, den 20.desember 2017

Med vennleg helsing
TELEMARK SENTERPARTI
Olav Urbø

Sveinung Leikvoll

Fylkesleiar

fylkessekretær

2. Konstituering av fylkesårsmøtet:
Sak 2 Konstituering av fylkesårsmøtet og valg av
møtefunksjonærar:

Forslag til vedtak på valg av møtefunksjonærer:
Dirigenter: Kjell A Sølverød og Heidi Herum
Referenter: Margrete Lindestad og Toril Knutson.
To til å underskrive møteboka: Sondre Aasan og Gry
Heidi Skarseth
Resolusjonskomite: Tor Peder Lohne,leiar Bård Naas, Skien,
Kari-Anne Nordbø, Nissedal,Knut Jarle Sørdalen, Kragerø,
fylkestingsgruppa,Siri Blichfeldt Dyrland, Midt-Telemark Sp Toril
Knutson, Telemark Senterkvinner, Ida Riis-Johansen, Telemark
Senterungdom og også sekretær for resolusjonskomite

Tellekorps: Valgkomiteen: Gunhild Lurås, Jan Thorsen, Kari-Anne

Nordbø, Lars Bjaadal

3. Handlingsplan for 2018
Handlingsplan 2018

«Mål: Vi bygger laget Telemark Senterparti og førebur
kommunevalg 2019»
Telemark Senterparti

1. Innledning
Virksomhetsplanen skal være et redskap for fylkeslaget og lokallaga når det gjelder
politisk og organisasjonsmessig aktivitet i året som følger.
2018 er et mellomvalgår. Det tyder vi at i 2018 må konsolidere partiet og bygge kontakten
med våre nå 17 lokallag kor ein tredjedel i 2017/18 har fått nye lokallagsleiarar – våre 106
folkevalte på kommune og fylkesnivå – våre 5 aktive ordførarar – vår nyslåtte
stortingsrepresentant Åslaug Sem-Jacobsen – og med Senterungdommen og
Senterkvinnnene.

2. Organisasjonsarbeid
Telemark Senterparti har opplevd solid medlemsvekst siste åra, og ungdomsorganisasjonen har nå
845 betalende medlemmer, og står sterkt i områder der partiet tradisjonelt ikke har stått så sterkt.
Medlemsutviklinga siden 2010 illustrerer dette:

Utviklinga i medlemstalet frå 2010 til 2017:
2010
2011
2012
2013

602
612
583
569

2014
2015
2016
2017

711
818
819
845

Målsettinga for Telemark Senterparti i 2018 må være å øke medlemstallet ytterligere og
dermed få det 5. året på rad med medlemsøkning. Fylkesstyret vil sette opp ei konkret
målsetting for hvert lokallag og målet må være å passere 870 medlemmer. Altså en økning
på 25 fra 2017.
-

Målsettinga må være å få etablert 2 nye Senterungdomslag/grupper rundt i fylket i år og
at medlemstallet økes til 150 i løpet av året. Ungdomsorganisasjonen har sjøl som mål å få
etablert lag/grupper i Vest-Telemark og Notodden bl.a. Gjennom at Ida Riis-Johansen er
tilsett som prosjektmedarbeider på deltid med Senterungdommen som ei av
hovudoppgåvene så burde det vera realistisk å få til ei positiv utvikling i
Senterungdommen.

Kvinnearbeidet skjer gjennom Telemark Senterkvinner. Telemark Senterkvinner har et oppegående
fylkesstyre som skal fungere som et serviceorgan, inspirator for kvinnelige medlemmer og spille en
viktig rolle når det gjelder skolering av de 40 kvinnelige folkevalgte i kommunestyrer og fylkesting
etter valget. Dette arbeidet bør fortsette i 2018 og ikkje minst med tanke på å rekruttere kvinner til
aktuelle posisjonar fram mot kommunevalget i 2019.
-

Telemark Senterkvinner har etablert et kvinnenettverk i partiet som får påfyll med viktig
politisk og organisatorisk informasjon.

Reiserunde i lokallaga frå 15.februar til 22. mars
Overskrift på reiserute:
VI SKAL VINNE TELEMARK! Forberedelse til valg 2019
Her er alt ope!
Fyresdal- Nissedal - Kviteseid- Seljord - Bø og Sauherad - Hjartdal Nome- Kragerø - Bamble
Vi skal forsvare ordførarposisjonen: Vinje-Tinn - Drangedal Tokke - Siljan
Byvalg med store muligheter: Skien - Porsgrunn- Notodden
Reiselag: Fylkessekretær - Terje Riis-Johansen -Tor Erik Baksås
-Olav Urbø -Tor Peder Lohne -Åslaug Sem-Jacobsen - Jan
Thorsen -Ida Riis- Johansen.

Reiselag er fordelt med i utgangspunkt to eller tre på kvart møte.

Alle medlemmer i kvart lag blir invitert men møteplikt for
lokallagsstyre og kommunestyregruppe.

Aktuelle programpostar:
a. Orientering om nominasjonsprosess med tidsplan og oppstart
april 2018 i laga, todelt nominasjonsprosess, talentspeiding i
kommunen, kjønnsfordeling, ungdommer, mv.
b. Det handler om folk - Sp med mål om ordførar! Gode eksempel
frå valg 2015- lokale erfaringar.Framgangsmåte 2018-19 kva for folk
har vi å spela på i kommunen?
c. Sp- nær folk. Politikken med program 2015 og oppsummering så
langt i perioden. Erfaringar frå stortingsvalget 2017-vurdering
resultat i kommunen, Sp sentralt sine planar - helsing på video frå
Trygve til lokallaga i Telemark.
d.Lokallaget orienterer om stoda, både vedr saker og korleis ein ser
på nominasjonen.
e. Uten ungdom inga framtid - betydningen av representasjon
ungdom og kvinner.
f. Fylkestingsvalg 2019 Telemark og Vestfold med felles
nominasjons- og programarbeid. Orientering om prosess - felles
fylkestingsvalgkamp men 17 kommunevalgkampar i Telemark.
g. Min side - muligheter og planar. Sosiale medier - Facebook .
h. Betydningen av å få fleire med på laget - medlemsverving.
i. Studiearbeid - viktigheten av å registrere aktivitet i laget som
studiering.
j. Nytt frå fylkespolitikken-Stortinget

Her er reiseruta og laget som skal besøke det enkelte lokallag:

Møtetidspunkt kl 18.30- 21.00

Dato
Tirs 13.febr

Kommune
Seljord

Reiselag
Tor Erik ,
Sveinung
Terje, Sveinung
Tor Peder, Ida,
Åslaug, Jan, Tor
Erik,
Sveinung, Tor
Peder
Terje, Sveinung
Olav, Tor Peder,
Åslaug
Terje, Sveinung,
Olav, Jan
Åslaug, Sveinung,
Tor Erik
Jan, Sveinung,
Terje, Tor Peder

Møteplass (forslag)
Kommunestyresal

Ons 14.febr.
Mand 19.febr
Mand 26.febr

Skien
Kragerø
Notodden

Tirs 27.febr

Nome

Tors 1.mars
Mand 5.mars

Porsgrunn
Kviteseid

Tirs 6.mars
Ons 7.mars
Tors 8.mars

Fyresdal
Hjartdal
Tinn

Mand 12.mars
Tirs 13.mars

Siljan
Nissedal

Onsd 14.mars

Vinje

Terje,
Sveinung

Kommunehuset

Tors 15.mars
Tirsd 20.mars

Tokke
Bamble

Kommunehuset

Onsd 21.mars

Midt-Telemar

Tors 22.mars

Drangedal

Jan, Olav, Åslaug
Jan, Sveinung,
Åslaug
Terje, Sveinung,
Tor Erik
Terje, Sveinung,
Jan

Århus Gård

Søve

Kommunehuset
Næringshagen
Kommunehuset

Kommunehuset

Landbrukets Hus,
Brenna
Kommunehuset

Ang møteplass er det viktig at ha eit møterom med lett tilgang til nett og bruk av
skjerm, slik at vi kan vise powerpoint/video.
Lokallaget har ansvar for å skaffe møtelokale, enkel servering på møtet, og kaffe/te,
farris/vann.

2.1 Kompetansebygging
Senterpartiets Studieforbund har etablert en egen nettside kalt Senterpartiskolen. Her kan
tillitsvalgte og medlemmer finne masse nyttig materiale, bl.a. om kommunereformen hvor
politiske aktualitetsnotat blir lagt ut regelmessig.
Når det gjelder studiearbeidet er det et mål å få registrert gruppemøter i kommunelaga som
studiering. Telemark har i løpet av 2016 gjort betydelige framskritt her, og hittil er registrert
nærmere 350 studietimer for 2016. Men vi har fremdeles et stort forbedringspotensiale på dette

som for alle parter i organisasjonen er en «vinn-vinn-situasjon». I 2017 var vi tilbake til «gamle
synder med pr 0901: kun 68 studietimar fordelt på 3 lokallag.
-

Telemark Senterparti har som målsetting at alle lag som har gruppemøter registrerer dette
som studiering i løpet av året og finner eit system å gjennomføre dette på.

Gjennom Senterpartiets nye medlemssystem har alle medlemmer mulighet til å logge seg på
medlemsregisteret og oppdatere kontaktinformasjon om seg selv. Lokallagsleder og kasserer har
tilgang til komplett medlemsregister for sitt lokallag. Dette gir blant annet oversikt over antall
betalende medlemmer til enhver tid, mulighet til å sende ut sms og/eller e-post og skrive ut
adresseetiketter til medlemmene, lokallagsstyret eller kommunestyregruppa i lokallaget. Det er
lokallagets ansvar å oppdatere vervregisteret med informasjon om lokallagsstyret,
kommunestyregruppa, kontingentsats og dato for siste årsmøte, mens i praksis er det fylkeskontoret
som gjør jobben for de fleste laga.
Hovedorganisasjonen skriver:
Senterpartiet fornyer IT-systemene sine! Både medlemsregister og hjemmesider vil bli fornyet i
desember. Våre gamle systemer både på web og medlemsregister begynner å bli gamle og trenger
sårt en modernisering.
Målet med de nye systemene er å gi hele organisasjonen mer moderne og brukervennlige ITsystemer, og samtidig ta i bruk ny funksjonalitet som gjør vi ikke har i dag.
30. november blei det gamle registeret og RMS stengt, og 1. desember åpna et nytt register og nye
nettsider blir tilgjengelig fra ca 1. februar. Alle lokallag har fått tilsendt informasjon og enkle
brukerveiledninger om hvordan man skal logge seg på og bruke de nye systemene.

-

-

Fylkeslaget har lagt opp til at partiets dataansvarlege i laga, kasserere og lokallagsledere
får tilgang til det nye medlemssystemet. På den måten kan organisasjonen forenkle
kontakten til medlemmer og tillitsvalgte. Oppfølgingskurs for lokallaga i alle fall med ein
ansvarleg i hvert lag vil bli gjennomført i vinter.
Fylkeslaget vil også legge opp til ei skoleringssamling for våre 17 lokallagsleiarar, særleg
med tanke på at det er ein god del nye leiarar som er ferske i jobben og i partiet også.

3. Politikk – den nye kvardagen med eigen fast stortingsrepresentant.
Stortingsvalget gav som resultat at Telemark Senterparti igjen etter 24 år fekk sin eigen
stortingsrepresentant. Dette må partiet utnytte godt i dei 4 neste åra sjøl om vi framleis vil
vere i opposisjon i Stortinget.
Åslaug Sem-Jacobsen er plassert i familie, likestillings og kulturkomiteen som Sp sin einaste.
Fra nyåret av vil vår stortingsrepresentant legge opp til regelmessige telefonmøter med:
Ordførarforum med 5 ordførarar, fylkesleiar, sentrale varaordførarar, våre to medlemmer av
fylkesutvalget og fylkessekretær. Aktuelt antenn kvar tysdag morgon eller annakvar tysdag morgon.

Tirsdag 30.januar kl 08.30 – 09.00 med Ordførerforum i Telemark:
Disse er: Jarand Felland – Jon Rikard Kleven – Bjørn Sverre Sæberg Birkeland –
Tor Peder Lohne – Kjell A Sølverød – Terje Riis-Johansen – Beate Marie Dahl

Eide – Olav Urbø – Heidi Herum – Borgar Kaasa – Tone Dale Solvang (evt kun at
ordfører i Tokke deltar? – opp til Tone)
a.
b. Ein gong i månaden telefonmøte med våre 17 lokallagsleiarar og
stortingsrepresentanten for å halde kontakten med det viktige lokallagsnivået i Sp.
Telefonmøte tirs 6.mars og tirdag 10.april kl 19.30-20.00
c. Våre lokallag – folkevalgte og tillitsvalgte blir oppmoda om å spela inn aktuelle saker
til stortingsrepresentanten. Vi bør finne eit system for å få dette til på.
d. Fylkespartiet i samarbeid med stortingsrepresentanten legg opp til eit besøk på
Stortinget i løpet av fyrste halvår der lokale folkevalgte og tillitsvalgte blir inviterte
der «fyrst til mølla-prinspippet» gjelder.
Ellers blir mykje av arbeidet i fylket knytta opp mot samanslåinga med Vestfold og arbeidet i
fellesnemnda med 18 stk frå Vestfold og 16 stk frå Telemark (fylkesutvalga). Sp sine medlemmer av
fellesnemnda (Terje Riis-Johansen, Beate Marie Dahl Eide og Kathrine Kleveland) vil sørge for god og
nær kontakt med sine respektive fylkesstyrer/fylkestingsgrupper i det videre arbeid i fellesnemnd.

4. Samanslåing Vestfold og Telemark fylker frå 01.01 2020 – konsekvensar for
Telemark Senterparti.
1.Telemark Senterparti innstiller på etter en drøfting og gjennomgang at organisasjonen består i
hovedsak innenfor de rammer som framgår av partiets gjeldende vedtekter men får betegnelsen
stortingsdistriktslag. Det etableres en organisasjonsmessig overbygning basert på det nye fylket
Vestfold og Telemark som trer i kraft i 2020. Overbygningen består av arbeidsutvalgene i de to
fylkene supplert med gruppeleder i fylkestinget med følgende oppgaver:
A. Nominasjonsarbeidet til fylkestingsvalget, herunder oppnevning av nominasjonskomité og
innkalling til nominasjonsmøte. Endelig nominasjon av kandidater foretas av et
nominasjonsmøte bestående av utsendinger fra alle lokallagene det nye
fylkestingsvalgdistriktet, samt representanter fra Senterungdommen og Senterkvinnene i
henhold til partiets vedtekter.
B . Utarbeidelsen av nytt fylkestingsvalgprogram, herunder oppnevning av programkomite og
innkalling til møte for endelig behandling av programmet. Sammensetning av dette møtet må
vurderes nærmere.
C. Planlegging, gjennomføring og evaluering av fylkestingsvalgkampen.
D. Sammenkalle partiets gruppe i fylkestinget etter nyvalg og medvirke til at den blir
konstituert med leder, nestleder og sekretær, og sørge for best mulig representasjon i
fylkeskommunale ombud.
E. Søke om statlig tilskudd, fordele tilskuddet på stortingsdistriktslagene i fylket, sammenstille
regnskapene og foreta samlet regnskapsrapportering til SSB.

2. Begge fylkene vil sette saka på sakskartet i fylkesårsmøte i Telemark 9.og 10.februar og
Vestfold 10.februar. Orientering og vedtak på bakgrunn av innstilling fra
fylkesstyrene.Midlertidig og likelydende vedtak i både Telemark og Vestfold. Delegere til
fylkesstyrene å jobbe videre med saken.
Det innkalles til felles styresamling for de nye fylkesstyrene i Vestfold og Telemark på Skjærgården
Hotell og Badepark i Langesund fredag 2. ettermiddag og lørdag 3. mars til lunsj. Hovedsak på møtet
blir å sette sammen nominasjonskomite fylkestingsvalg 2019 og programkomite fylkestingsvalg
2019.Begge fylkene bes jobbe med aktuelle navn til komiteene. Det foreslås like mange i nemndene
fra hvert av fylkene med 3-5 personar fra hvert av fylkene og 1 senterungdom fra hvert av fylkene og
1 fra hvert av fylkene til SK der de har egen organisasjon. Videre foreslås at det fylket som får leder
av enten nominasjonsnemnd eller programnemnd så får andre fylket sekretærfunksjonen.
Etter denne felles styresamlingen så er det overbygningen som består av arbeidsutvalgene og
gruppelederne i de to fylkene som overtar ansvaret for den videre framdrift med nominasjons og
programarbeidet.

5.Møteplan 2018
Det er det nye styre som vil legge opp møteplanen for fylkesstyret, men vi vil legge
fram eit utkast til møteplan for årsmøtet..
Her noko som er klart:
Det vil vera det nye styret som lagar møteplan for 2018 på bakgrunn av handsaming på
fylkesårsmøtet.

Men følgjande klare:

1.
2.
3.
4.
5.

Styremøte Telemark Senterparti, årsmøtesaker, fylkeskontoret mandag 15. januar kl
18.00
Fylkesårsmøte Quality Straand Hotell, Vrådal fredag 9. og lørdag 10.februar.
Felles styresamling for Vestfold og Telemark Sp 2.og 3. mars på Skjærgården hotell og
Badepark, Langesund
Reiserute i lokallaga 13.februar – 20.mars
Resten blir vedtatt på fyrste styremøte etter fylkesårsmøte.

Her er reiseruta og laget som skal besøke det enkelte lokallag:
Møtetidspunkt kl 18.30- 21.00

Dato
Tirs 13.febr

Kommune
Seljord

Reiselag
Olav, Sveinung

Møteplass (forslag)
Kommunestyresal

Ons 14.febr.
Tors 15.febr

Skien
Bø-Sauherad

Terje, Sveinung
Terje, Sveinung,
Tor Erik

Mand 19.febr
Mand 26.febr

Kragerø
Notodden

Tirs 27.febr

Nome

Tors 1.mars
Fredag 2.mars og
lørd 3.mars

Porsgrunn
Langesund

Mand 5.mars

Kviteseid

Tirs 6.mars
Ons 7.mars
Tors 8.mars

Fyresdal
Hjartdal
Tinn

Mand 12.mars
Tirs 13.mars
Onsd 14.mars
Tors 15.mars
Torsd 22.mars

Siljan
Nissedal
Vinje
Tokke
Drangedal

Tirsd 20.mars

Bamble

Tor Peder, Ida,
Åslaug, Jan, Tor
Erik,
Sveinung, Tor
Peder
Terje, Sveinung
Fylkesstyrene i
Telemark og
Vestfold
Olav, Tor Peder,
Åslaug
Terje, Sveinung,
Olav, Jan
Åslaug, Sveinung,
Tor Erik
Jan, Sveinung,
Terje, Tor Peder
Terje, Sveinung
Jan, Olav, Åslaug
Terje, Sveinung,
Jan
Jan, Sveinung,
Åslaug

Dag Bondeheim
Felleskjøpet,
Bø/Landbrukets Hus,
Brenna

Søve

Langesund,
Skjærgården hotell
Kommunehuset
Næringshagen
Kommunehuset

Kommunehuset
Kommunehuset
Kommunehuset

4.Årsmelding for Telemark Senterparti og
fylkestingsgruppa 2017

Telemark Senterparti

Årsmelding 1. februar 2017– 1.februar 2018
Innhold:

1. Fylkesårsmøtet 2017
2. Fylkesstyret 2017
3. Møte- og informasjonsverksemd
3.1.Fylkesstyret
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Årets store begivenhet – Åslaug Sem -Jacobsen på Stortinget!

Sak 1. Fylkesårsmøtet 2017.
Fylkesårsmøtet 2017 blei halde på Quality Straand Hotell i Vrådal 10. og 11.
februar 2017 med ikring 110 utsendingar og gjester.
Tidlegare partileiar og statsråd Åslaug Haga var gjest under årsmøtet saman med
sentralstyremedlem og 1.kandidat i Vestfold Sp, Kathrine Kleveland.

På laurdag var også frivilligheten - limet i samfunnet eit tema med Guri Ramtoft,
nestleiar i Telemark Idrettskrets og distriktsleder Tone Sissel Kise i Telemark
Idrettskrets. Dei utfordra også vår stortingskandidat.

Under årsmøtemiddagen blei Jon Mælandsmo tildelt Senterpartiets Hedersmerke
for sitt lange virke i Senterpartiets teneste.

Populært innslag under årsmøtemiddagen til Telemark Senterparti:
Årets lag verving: Vinje Senterparti, verva 27 medlemmer i 2016
Årets lag: Drangedal Senterparti
Årets lokalpolitiker: Ordførar Jon Rikard Kleven i Vinje.
Årets tillitsvalgte - årets sliter (vore leiar Nome Sp, Senterkvinneleiar, kommunestyre og
formannskapsmedlem Nome, nestleiar Telemark Sp - masse verv men alltid like blid og positiv:
Torunn Brukåsa Kleiva, Nome.
Årets Stå-på pris Svein Tore Dale, verver stadig nye medlemmer, står på for Skien Senterparti
som er klar for ny blomstringstid!
Årets turist-og reiselivsguru i Sp: Hildegunn Lassemo, Drangedal Sp med sine fantastiske
reisebrev frå USA, som bør danne grunnlag for ei bok!
Årets lag med stor studieaktivitet og kompetanseoppbygging lokalt:Sauherad Senterparti og leiar
Per Simon Slettebø

Notodden Sp sitt visekor!

Valga gav følgjande resultat:
1.nestleiar for 2 år: Åslaug Sem-Jacobsen, Notodden
Studieleiar: Hildegunn Lassemo, Drangedal
Styremedlemmer:
Borgar Kaasa, Bø, attval
Bjørn Sverre Sæberg Birkeland, Tinn , attval
4 varamedlemmer til styret:
1.Knut Jarle Sørdalen, Kragerø, attval
2. Kari-Anne Nordbø, Nissedal, ny

3. Eivind Eckbo, dy, Bø, attval
4. Anne Kristine Grøtting, Porsgrunn, attval

Utsendingar til landsmøtet i Trondheim 23.-26.mars:
Leiar: Olav Urbø
Gruppeleiar: Terje Riis-Johansen
Leiar Telemark Senterkvinner: Torunn Brukåsa Kleiva
Leiar Telemark Senterungdom: Odin Dybdahl Aarlid
Observatør: Sveinung Leikvoll
4 fylkesutsendingar:
Åslaug Sem-Jacobsen, Notodden
Heidi Herum, Bamble
Tor Peder Lohne, Drangedal
Knut Jarle Sørdalen, Kragerø
5 lokallagsutsendingar:
Jarand Felland, Tokke,
Kjell A Sølverød, Siljan,
Jon Rikard Kleven, Vinje,
Hildegunn Lassemo, Drangedal,
Anne Kristine Grøtting, Porsgrunn,

Resolusjonar fylkesårsmøte
Telemark Senterparti 10.og 11. februar
1. Snart ikke mer å legge ned

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Syke sykehusforslag
Ja til Telemark!
Tunneller, dobbeltspor og arm til Bergen!
NTP og fylkesvegane
Lokaliering av arbeidsplassar i statlege eigde selskap
Treverk og klima
Beite, lokalmat, kulturlandskap og en dyrevelferd i verdensklasse
Ikkje kast mat
Frivillighet i omsorgsarbeid en selvfølgelighet?
Sentrumsutvikling i byer, småbyer, bygder og tettsteder

1. SNART IKKE MER Å LEGGE NED!
Telemark tåler ikke 4 nye blå-blå år!
2016 har i stor grad handlet om hva som kan legges ned – også i Telemark.
Høyre og Fremskrittspartiets tro på at alt blir bedre, bare tilbudene fjernes fra
der folk bor, har tatt nye skritt i 2016. Det er ingen grunn til å tro at det skal
stoppe med det.
•
•
•
•
•
•
•

Politiet har ikke lenger noe hovedkontor i Telemark
Fyresdal, Tokke, Hjartdal (Siljan) har ikke lenger noe lensmannskontor i
egen kommune.
Regjeringen «truer» med tvangssammenslåing av kommuner.
Sykehusutredning utfordrer Sykehuset Telemark.
Telemark kan opphøre som eget fylke som følge av regionreformen
Heimevernet sentraliseres kraftig.
Gårdsbruk kan for Regjeringen åpenbart ikke legges ned raskt nok

Sentralisering handler ikke om enkeltvedtak – men om en tenkemåte. Dagens politiske flertall på
Stortinget har åpenbart tenkt ferdig; Alt vi kan få færre av, er bra. Alt som kan bli større, er bra. Og
best av alt er åpenbart lengre reiseveier for landets og Telemarks innbyggere
Telemark Senterparti sitt årsmøte mener nærhet har en verdi. Vi mener avstand har en pris. Vi
mener fremmedgjøring representerer forfall. Et godt samfunn bygges nedenfra. Det bygges gjennom
relasjoner, trygghet og nærhet. Til offentlige organer og myndighetspersoner som til idrettslag og
frivillige foreninger. Derfor handler et lensmannskontor om noe mer enn antall personer med lov til å
bære våpen. Derfor handler et lokalsykehus om mer enn evne til å foreta den mest avanserte
operasjonen. Derfor handler kommunestørrelse om mer enn en smidige beslutningsprosesser. Derfor
handler heimevernet om faktisk å være heime!
Senterpartiet mener politiet må organiseres så de kjenner sitt nærområde. De må vite hvilke
ungdommer som trenger gode råd og oppfølging. De må vite hvordan en unngår bråk og problemer
like mye som hvordan en bærer sitt tjenestevåpen. Da trenger vi nærpoliti og lensmannskontorer

mer enn vi trenger et stadig voksende politidirektorat. Telemark Senterparti vil derfor i første
omgang kutte 150 årsverk ved politidirektoratet til fordel for et mer tilstedeværende nærpoliti i hele
landet. Hele politidirektoratets berettigelse må deretter vurderes nøye.
Senterpartiet mener sykehusene må utvikles der folk bor. Hvis dagens tenking innenfor sykehusnorge
skal utvikles videre vil Rikshospitalet til slutt være lokalsykehus for hele landet. Nå bygges tilbudene
ved alt for mange sykehus ned. Deretter argumenteres det for at kvaliteten på de samme sykehusene
er for dårlig. Hvis sykehus blir satset på - så blir de gode. Hvis de ikke blir satset på – blir de dårlige.
Sykehusnorge bør derfor legge en plan for at flere pasienter i Oslo skal behandles i Skien og på
Notodden. Da vil kvaliteten øke, og flere mennesker vil få en bedret trygghet.
Perspektivet for kommunestrukturen i Norge må ha en lang horisont Kommunestrukturen må
tilpasses menneskene – ikke det til enhver tid gjeldende inntektssystemet. Senterpartiet mener
Regjeringen nå forsøker å bruke økonomisk tvang under dekke av frivillighet. Eventuelle
kommunesammenslåinger må komme som følge av et oppriktig lokalt ønske om å endre. Alt annet
blir feil.
Årsmøtet i Telemark Senterparti mener Norge allerede er sentralisert mer enn nok. For mye makt og
for mange av landets arbeidsplasser ligger i Osloområdet. Det Norge nå trenger er å fordele makt og
arbeidsplasser. Regjeringen ønsker åpenbart ikke det. Norge trenger en ny kurs. Norge trenger en ny
Regjering.

2. SYKE SYKEHUSFORSLAG!
Norge har et helsevesen i verdensklasse. Norske leger, syke- og hjelpepleiere og øvrige ansatte i
helsevesenet gjør en fantastisk jobb. Daglig reddes liv og sykdommer kureres. Allikevel ser vi at målet
om et godt og likeverdig sykehustilbud til hele Norges befolkning utfordres. Ikke som følge av det
gjøres dårlig arbeid, men fordi sykehustjenestene fjernes fra folk. Det holder ikke å ha flinke leger og
gode sykehus. Vi må og ha leger, sykepleiere og sykehus nær folk.
Regjeringen oppnevnte «Kvinnsland utvalget» for å se på organiseringen av de norske sykehusene.
Dette kunne vært et viktig bidrag til en nødvending endring av hvordan norske sykehus skal styres.
Det ser dessverre ikke ut til å være tilfelle. Årsmøtet i Telemark Senterparti konstaterer tvert imot at
vi her står ovenfor nok et mulig sentraliseringsprosjekt. Når utvalget peker på at det å fjerne lokale
styrer og lokal ledelse er det ingen tvil om hva resultatet: økt press på å samle funksjoner ved færre
sykehus enn i dag. Det er det absolutt motsatte av hva Norge trenger. Sykehusene bør tvert imot gis
direkte folkevalgt regional styring. Politikerne i Telemark bør stå til ansvar for befolkningen i
Telemark i sykehuspolitikken.
Årsmøtet i Telemark Senterparti viser til at Kommunenes Interesseforening for Lokalsykehus (KIL)
nylig har uttalt seg tydelig både mot dagens sykehus modell og imot det Regjerings-oppnevnte
Kvinnslandutvalget sine forslag:
Sitat:
KIL vil ikke støtte den gigantiske sentraliseringsreformen vi nå er vitne til. Sentraliseringsreformen
skaper enorme byråkratier, som vil bli lite omstillingsvillige og forsterke tungroddhet og fjernhet fra
pasientene. DRG-systemet alene er beregnet til at 600 årsverk arbeider med dette systemet på ulike
nivåer.

•

KIL mener at dagens helseforetaksmodell er uten god nok politisk styring og
forankring, og således er udemokratisk, og må avskaffes.

•

•

KIL mener at det er hensiktsmessig å gjennomføre videreføring og forbedring av
en desentralisert sykehusmodell. KIL-rapporten dokumenterer at en slik modell ikke er til
hinder for kvalitet, men snarere en forutsetning for en god framtidig sykehustjeneste, både
med hensyn til kapasitet og samfunnsøkonomi.

KIL mener at et hvert sykehus må ha en stedlig ledelse med faglig-, økonomisk og
personalansvar, og at det må opprettes et eget styre for den enkelte virksomhet. Styret
må bestå av representanter fra de ansatte, brukere og kommunehelsetjenesten (jmf
Samhandlingsreformens idealer) og kommunale- og fylkeskommunale politisk valgte
representanter. Det er da selvsagt naturlig å ha med representanter fra det regionale
sykehusstyret.

Årsmøtet støtter disse uttalelsene og mener tiden er overmoden for en sykehusreform. Det er
åpenbart at det ikke vil skje med dagens Regjering!

3. JA TIL TELEMARK!
Regionreformen kunne vært en god reform. Den kunne betydd at makt ble flyttet fra Oslo til
Telemark. Den kunne betydd kortere avstand mellom folk og beslutninger. Slik ble det ikke – og slik
blir det heller ikke.
Årsmøtet i Telemark Senterparti mener det nå er helt meningsløst å etablere en region av Telemark,
Buskerud og Vestfold. Hvis Telemark skal bli en del av en større region må det være fordi den får
betydelig større oppgaver enn hva fylkene har i dag. Stortinget har ikke noe ønske om at det skal
skje. Tvert imot åpner de for at tannhelsetjenesten flyttes fra fylkeskommunen. De reduserer
samtidig fylkeskommunen som regional utviklingsaktør ved å kutte betydelig i de statlige
overføringene.
Det blir ikke bedre videregående skoler i Telemark av å slå fylket sammen med nabofylkene. Det blir
heller ikke bedre fylkesveier eller noe bedre kulturtilbud av en slik endring. Det er tvert imot all mulig
grunn til å tro at det er det motsatte som vil være tilfellet!

4. Tunneller, dobbelspor og arm til Bergen!
Stortinget skal i vår behandle nasjonal transportplan for 2018 til 2027. Dette er en unik mulighet til å
bygge hele landet. Regjeringens sentraliseringsiver må ikke få avgjøre norsk samferdselspolitikk de
kommende 10 årene!
Årsmøtet i Telemark Senterparti mener Nasjonal transportplan må prioritere E134 og jernbane med
dobbeltspor gjennom Vestfold aller øverst. Det vil legge til rette for en utvikling av hele Telemark og
vil bidra til gode nasjonale transportløsninger.
Regjeringen har pekt på E134 som det naturlige valget som den ene av 2 hovedvegforbindelser
mellom øst- og Vestlandet. Det er en riktig konklusjon. Telemark Senterparti forventer nå at dette
følges opp gjennom en sammenhengene utbygging i planperioden. Haukelitunellene må prioriteres
aller først i planperioden. En satsing på E134 må sees i sammenheng med nødvending oppgradering
av RV41 og RV36. Med økt trafikk på E134 vil også trafikken på disse veiene øke.

Årsmøtet i Telemark Senterparti krever at InterCity-utbyggingen igjennom Søndre Vestfold
ferdigstilles til 2024 og at dobbeltspor til Grenland ferdigstilles til 2027. Det må settes av midler til
parallelt å planlegge Grenlandsbanen. Eksisterende Sørlandsbane og Bratsbergbanen må også
utvikles. Det trengs mer bruk av jernbane i fremtiden. Sørlandsbanen og Bratsbergbanen skal være
en del av en slik satsing.
Notodden flyplass må sikres årlig statlig støtte på linje med sammenlignbare flyplasser. Flyplassen
dekker i dag et svært viktig behov og bidrar sterkt til næringsutvikling i regionen. Sandefjord lufthavn
Torp spiller og en svært viktig rolle for Telemark og må gis gode rammevilkår.
Årsmøtet i Telemark Senterparti forventer at Grenland blir en del av de fremtidige bymiljøavtalene
og at Bypakke Grenland prioriteres. Dette for å legge til rette for mer miljøvennlig og effektiv
transport i regionen.
Fylkesveiene i Telemark er i til dels dårlig forfatning. NTP må rydde opp i dette. Skal fylkesveiene bli
bedre trengs mer penger!
Årsmøtet vil og peke på følgende punkter som Stortinget må sørge for at blir en del av den neste
NTP:
-

Innseilingen til Kragerø må ferdigstilles.
Langesund fergeterminal må defineres inn blant stamnetthavnene.
Utenlandskorridoren over Jylland må anerkjennes som en viktig godskorridor.
Det må sikres en helthetlig løsning for gods fra Grenland havn og tømmertransport fra hele
fylket på Bratsbergbanen. Nødvendig vedlikehold må gjøres.
"Nye veier" legges ned

5. NTP og fylkesvegane
Telemark fylkeskommune har ansvaret for om lag 1900 kilometer med fylkesveger. Vegstandarden i
Telemark er den tredje dårlegaste i landet, etter Hordaland og Sogn og Fjordane. Det er såleis eit
stort etterslep på vedlikehald av fylkesvegnettet. Fylkesvegane er viktig for næringsutvikling, turisme,
pendling og elevar som reiser med skulebuss mv.
I samband med at regjeringa skal legge fram Nasjonal Transportplan før påske, er det viktig at
regjeringa prioriterar fylkesvegane. Det gjeld særleg for fylke som har ein dårleg standard, slik som
Telemark. Der staten bruker milliarder av kroner på å bygge ny motorveg, kjem ein ofte langt med
millionar av kroner til fylkesvegane. Difor bør ein setje av ein viss prosentsats av det totale
vegbudsjettet til vedlikehald og utbetring av fylkesvegane, G/S-vegar inkludert

Ein annan positiv effekt av utbetring av fylkesvegnettet er at desse vegprosjekta er av mindre skala,
slik at lokale entreprenørar ofte blir tildelt oppdraga. Det skapar ytterlegare lokale ringverknader.

Fylkesårsmøtet i Telemark krev at det skal løyvast meir pengar til opprusting/vedlikehald for å
tilfredsstille næringslivet i heile Telemark.

6. Lokalisering av arbeidsplassar i statleg eigde selskap
Staten eig mange selskap anten fullt ut eller delvis. Det gjeld mellom anna Statoil, Statkraft, Norsk
Hydro med vidare.

Desse selskapa er i stor grad lokalisert med hovudkontor i Osloområdet, medan verdiskapinga skjer
rundt i heile landet, som til dømes i nærleiken av vasskraftverka der straumen blir produsert.
Arbeidsplassar i slike selskap er særs attraktive. Arbeidsplassar er nøkkelen til busetnad over heile
landet. Telemark Senterparti meiner det er viktig at slike arbeidsplassar blir fordelt rundt i landet, og i
stor grad utanfor dei større byane.

Det er i dag fullt mogleg å ha rekneskapsføring, lønnskøyring, innkjøpsteam, prosjektoppfylgjing og
andre sentrale oppgåver utført ved lokale avdelingar, utan at det kostar noko meir for selskapa. Det
viser seg òg at det sjeldant er problem å rekruttere kompetente folk over heile landet, så lenge det
finst arbeidsplassar tilgjengeleg.

Å legge til rette for slike løysingar er såleis eit spørsmål om vilje, og den viljen er i liten grad til stades
i leiargruppa i større selskap. Difor må staten gje klåre signal og at dette er ein ynskja politikk. Ein slik
politikk har Høgre og Frp regjeringa ikkje ynskja.

Telemark Senterparti meiner difor at Regjeringa i eigarskapsmeldinga om sitt statlege eigarskap må
gje tydelege føringar om lokalisering av arbeidsplassar der verdiskapinga skjer.

7. Treverk og klima
Klimaet på jorda blir i stor grad påverka av menneskapskapte utslepp av mellom anna CO2. Det vil
medføre auka temperatur og gjere tilhøva for busetnad fleire stader i verda vanskelege. Den auka
temperaturen kan kanskje medføre folkevandringar til område der temperaturen er lågare. NordEuropa vil truleg vere ein attraktiv stad å reise til for mange flyktningar.
Det er viktig at Noreg tar sin del av ansvaret for å redusere våre klimautslepp. Norsk
sementproduksjon slepp ut mellom 1 til 1,5 million tonn CO2. Det utgjer over 2 % av våre totale
utslepp.
I Trondheim blir det no bygd trehus på 8 etasjar og høgare. I eit av prosjekta viser utbyggaren til at
bruk av trevirke vil redusere CO2 utsleppet med 45 % i høve til tradisjonelle byggematerialer, som i
praksis er betong. Auka bruk av trevirke i byggebransjen er eit konkret døme på korleis vi kan gå frå
eit CO2-basert samfunn og over mot eit fornybarsamfunn.
I tillegg til lågare CO2 utslepp ved bruk av trevirke, er også inneklimaet i trehus betre enn i
betongbygg.

Telemark har mykje skog. Auka bruk av tømmer kan såleis skape fleire arbeidsplassar i Telemark og
ein positiv næringsutvikling av kortreise ressursar.
Telemark Senterpart vil difor at staten, kommunar og fylkeskommunar i større grad legg til rette for
utbygging av bygg med trematerialer.

8.

Beite, lokalmat, kulturlandskap og en dyrevelferd i verdensklasse.

Med Jordbruksmeldingen "Endring og utvikling" lagt frem av Regjeringen legger FrP og Høyre mye
mer enn selve matproduksjon i potten for å få et så effektivt jordbruk som råd er. Verdier som å ta
hele landet i bruk til matproduksjon og sikre en høyest mulig matberedskap for fremtidige kriser, er
nå underordnet ønsket om et effektivt industrilandbruk. Resultatet av den nå utilslørte
sentraliseringen av matproduksjon blir et kvantesprang for utarming og avfolking av bygder og
distrikter, og en dyrevelferd under større press. Er vi villige til å betale så dyrt for billig mat?

I Norge har vi bygd et system hvor lønnstakere har vært med å bestemme sin egen lønnsutvikling.
Det har skjedd gjennom blant annet sterke fagforeninger. Dette samspillet mellom arbeidsgiver- og
arbeidstakersiden har vært bra for den enkelte, og gitt stabilitet for samfunnet. Bondens
medbestemmelse og sikkerhet for inntekt, har blitt ivaretatt av markedsordningene med
mottaksplikt. Mottaksplikt er bondens forsikring i fjøsdøra, og en fjerning av mottaksplikten, som
regjeringen foreslår for flere råvarer, svekker bondens stilling i favør av andre i verdikjeden, - f. eks.
matvarekjedene. Det er overhodet ingen grunn til å øke deres makt utover den store makt de
allerede har! Markedsordningene bidrar og til stabil tilgang for næringsmiddelindustri og forbruker,
til råvarer og ferdige matvarer.

Regjeringens jordbruksmelding legges det til grunn at vi kan kjøpe oss ut av kriser i verdensmarkedet
på mat. Dette er både korttenkt og uetisk. En klimakrise som rammer produksjon av soya vil føre
til store problem i FrP og Høyre sitt industrilandbruk der kraftfôr er viktigere enn å utnytte hele
landet sitt potensiale for matproduksjon. Storprodusenter av soya, som USA og Brasil vil i en truet
situasjon begynne å hamstre til eget forbruk. Også ut fra et etisk perspektiv er selvforsyning og
matberedskap viktig. Skal vi overby mindre rike land med store befolkninger ved matkriser?
Årsmøtet til Telemark Senterparti vil at det føres en politikk som bidrar til å øke en helt nødvendig
norsk selvforsyning. Den skal skje på et mangfold av gårdsbruk over hele landet. Det gir oss et mer
robust samfunn og er med å videreføre mange av de verdiene det norske folk verdsetter ved Norge.

9. Ikkje kast mat.

Tilgang på mat er ein av forutsetnadane for å leve, likevel tek me i stor grad ressursane våre for
gitt og vrakar minst ein tredjedel av all brukbar mat på verdensbasis. I Noreg hiv me omlag 25
prosent av maten vår. Dette er alvorleg og det bekymrar Telemark Senterparti.
Matproduksjon har ein høg kostnad. Mange stader, slik som i Spania og California, minkar
grunnvannivået på grunn av langvarig tørke. For at jorda skal kunne produsere menneskeføde
hentast vatn opp frå djupe brønnar, for kunstig vatning er det einaste som kan halde vekstene i
live. Mange elver og vassdrag i USA er så forureina av avrenning frå det intensive landbruket at
befolkninga har fått fiske- og badeforbud. Oljepalmeplantasjearbeidarar i Malaysia består av
papirlause arbeidarar utan sosiale rettar. Dei enorme plantasjane som er etablert på rasert
regnskog blir sprøyta frå fly og arbeidarane blir ikkje varsla på forhand. Kaffeplantasjearbeidarar
på Java får retten til å bu i plantasjeeigarens landsby, men dei tilhøyrer då også plantasjeeigaren
og lever under strenge reglar og låg lønn. Antibiotikabruken i landbruket er på verdsbasis ute av
kontroll og me byrjar å leike med tanken på den dagen enkle infeksjonar kan bli fatale fordi
bakteriar blir antibiotikaressistente. I Brasil hoggast store mengder tropisk regnskog for å dyrke
soya som importerast til Europa og Norge som eit rimelig alternativ til lokal grovforproduksjon.
Og mens me vrir og vender på klimabudsjetta våre, og leitar etter stader å spare inn, ligg ei enkel
løysing rett framfor nasen vår. Jordbruket, ei næring me er heilt avhengig av for å leve her på
jorda, bidreg med store mengder klimagassar. Så store er utsleppa, at om ein gløymer å sjå dei
store samanhengane, kan det visst virke som om det er kua aleine som er skuld i at polisane
trekker seg tilbake. Kva om me byrjar å produsere det me treng, og ikkje så mykje meir enn det
me behøver? Fråtsing har me ikkje råd til i lengda, me utarmar ressursane våre, set liv og helse i
fare og utnyttar svake grupper sosialt. Og i tillegg går det ut over matprodusentens
yrkesstolthet, for kven vil i lengda bruke all tida si på å produsere mat som skal hivast likevel?

Mat er livsviktig. Riktig mat er medisin. God mat gir glede. Nok mat er ei velsigning. For mykje
mat er ei byrde.

Det er brei einighet om at matsvinnet må ned. Det er mange saker på gang. Matsentralar blir
oppretta, butikkar som sel overskotsmat blir etablerte, snåle grønsaker og datotilbud er å finne i
butikkhyllene. Nrk har satt søkelyset på kasting av utrangerte verpehøner og bukkekje. Folk
byrjar å bli klar over utfordringa og ynskjer ei løysing. Det er tida for å samle dei gode kreftene
og få gjort noko som virkelig monnar. Derfor krev Telemark Senterparti at Noreg i likhet med
Frankrike forbyr kasting av matvarer frå forretningar. Og me krev merking av antibiotikainnhald i
kjøtvarer. For me kan ikkje la noko av det viktigaste i livet forbli eit problem slik det er i dag.

10. Frivillighet i omsorgsarbeid – en selvfølgelighet?
I følge SSB utføres det ca 90' årsverk i form av frivillig arbeid ovenfor eldre, funksjonshemmede og
langvarig syke mennesker i Norge. En vesentlig del av dette er i form av tjenester til eldre, både
hjemmeboende og sykehjemspasienter. Det er i hovedsak de nærmeste pårørende som står for
innsatsen. Uten denne frivilligheten vil tjenestetilbudet i mengde og kvalitet bli redusert.
Frivilligheten utgjør en vesentlig økonomisk ressurs uten at den i noen særlig grad blir godtgjort.

Telemark Senterparti ønsker å synliggjøre alle disse som stort sett arbeider i det stille og som
fortjener en oppmerksomhet. Vi ønsker derfor en satsing på kortvarige samlinger/faglige kurs
innenfor ulike temaer som diabetes, demens, hjerte/kar, funksjonshemminger og kreft ikke minst:
forberedelse til livets avslutning, for pårørende i alle kommuner. Kommunene får ansvar for
gjennomføring.

11.Sentrumsutvikling i byer, småbyer, bygder og tettsteder.
Et av Norges store fortrinn er at vi har spredt bosetning i hele landet. For å styrke disse
lokalsamfunnene og for å gi folk muligheten og lysten til å bo i små- og mellomstore byer,
bygder og tettsteder, vil Senterpartiet at det skal satses mer på kommunesentraene på disse
stedene.
Og det skal gjøres ved mer fokus på å utvikle disse til mer levende sentra med blanda
virksomhet, med vekt på handel, kultur, sosialt samvær og aktiviteter for barn og unge.
Senterpartiet ønsker seg derfor kommuner som stimulerer til mer deltakelse fra innbyggerne
og som invitere til bruk gjennom arrangerte aktiviteter som torghandel, konserter og
arrangementer. Vi ønsker oss mer fokus på å anlegge lekeområder/aktivitetspark slik at
kommunesentrumet blir et sted å oppleve.
Vi ønsker oss kommuner som tar aktiv styring over utvikling av sentrumsområdene, gjennom
regulering og som premissleverandør til utbyggere.
Og vi ønsker oss kommuner som er aktivt opptatt av å legge til rette for boliger og bedrifter i
sitt sentrum.
Derfor vil Senterpartiet at det innføres insentiver som gir kommunale rutiner der
grendeutvalg, velforeninger og sentrumsforeninger blir tatt på alvor ved å oppmuntre til
involvering og påvirkning i arbeidet med sentrumsutvikling, samt en egen statlig
tilskuddsordning som kommuner kan søke midler fra.

2. Fylkesstyret 2017
Styret 2017:

1. Leiar: Olav Urbø, Tokke, 2 år.
2.
3.
4.
5.
6.

1. nestleiar: Åslaug Sem-Jacobsen, Notodden
2.nestleiar (og leiar Telemark Senterkvinner): Torunn Brukåsa Kleiva
Studieleiar: Hildegunn Lassemo, Drangedal
Styremedlem: Bjørn Sverre Sæberg Birkeland, Tinn
Styremedlem: Borgar Kaasa, Bø

1.
2.
3.
4.

1.varamedlem: Knut Jarle Sørdalen, Kragerø
varamedlem: Kari-Anne Nordbø, Nissedal
varamedlem: Eivind Eckbo, Bø
varamedlem: Anne Kristine Grøtting

3. Møte – og informasjonsverksemd
3.1. Fylkesstyret.
Fylkesstyret har i 2017 hatt begrensa med styremøter pga valgår.
Valgkamputvalget har overtatt det daglege ansvaret for arbeidet i valgåret.
Fylkesstyret hadde møte 27.februar der oppsummering etter fylkesårsmøtet,
valgkampen og møte med Fagforbundet i Telemark stod på dagsorden.
Møtet 24.april vart avlyst da valgkamputvalg og arbeidsutvalg hadde ansvaret
framover.
Styret hadde også møte 19.09 med oppsummering av valgkamp og valget, og møter:
Mandag 16. oktober
Høstkonf 17 og 18. nov Quality Straand Hotell
Styremøte mandag 15. januar
Fylkesårsmøte 9 og 10. februar. februar Quality Straand Hotel.

3.2 Arbeidsutvalget.
Arbeidsutvalget har i arbeidsåret ikkje hatt formelle arbeidsutvalgsmøter men kontakt på
telefon og via mail. Valgkamputvalget har hatt ansvaret for arbeidet i valgkampen.

3.2. Uttaler frå fylkespartiet.
Innspel til statsbudsjettet 2018 frå Telemark.

Senterpartiets Stortingsgruppe
Generelt:
Telemark SP er glad for at regjeringa har ein lågare auke i bruk av oljepengar enn tidlegare.
Innrettinga på budsjettet er sterkt kritikkverdig og sentraliserande. Det er og ei omfordeling i
høve til dei som har mest. Eit distriktsfiendtleg budsjett. Senterpartiet sine satsingar bør
kome gjennom omprioritering i budsjettet og reversering av nokon av regjeringa sine
skatteletter

Dette er Telemark sine prioriterte saker i høve til statsbudsjettet.

Kultur og friviljugheit:

Prioritet nr. 1 Friviljugheit må vere eit sentralt og prioritert område i
budsjettarbeidet. MVA kompensasjon er bare eit av mange eksempel
på kutt.
Viktige Telemark prosjekt:
1. Løyvingar til nytt bygg Telemark Museum
2. (Investering, Dette er det er prioritert fyrst i Telemark vedr. Kulturbygg)
3. Vinje Senteret , Driftsmidlar (Var inne 1,2 mill.Kr. i 2017. N.B.Desse må inn att i 2018
-I Tillegg investeringmidlar på 7,8 mill Kr., Nytt bygg
OED:
Telemarkskanalen har fått eit kutt på 2,0 mill .Kr. (Frå 4,0 mill til 2,0 mill) Dette er alvorleg i
høve til dei store investeringane som må gjerast. For å gjennomføre ein naudsynt
investeringsplan på 70,0 mill Kr. trengst det 6, 0 mill «friske» midlar. Telemarkskanalen er
ein kulturinstitusjon, særs viktig reiselivsprodukt og ikkje minst som vassstreng og regulering
for store vassmengder.

Prioritet nr. 2: 6,0 «friske» millionar Kroner til Telemarkskanalen.
KMD:Omfordeling mellom skattesterke og skattesvare fylkeskommunar og kommunar bør
vera ein del av Sp sitt budsjettopplegg. Alternativt bør friske midlar brukast til å styrke
økonomien til fylkeskommunar/kommunar som nå få kutt i sine overføringar frå Staten.
(Siste tal for Telemark Fylkeskommune er -2,2%. Det er heftig).

Prioritet nr 3: Styrking/omprioritering kommunesektor
I Telemark kjem Siljan og Hjartdal dårleg ut i høve til dagens inntektssystem. Såkalla «friviljuge små
kommunar i sentrale strøk». Desse vet rett og slett «straffa» av dagens inntektssystem fordi de ikkje
vil slå seg saman. Dette gjeld blant anna reduksjon i basistilskot og småkommunetillegg. Å få retta
opp denne type «økonomisk tvang» må og vere ein prioritet i arbeidet med statsbudsjett.

Finansdept/kraftbeskatning.:
Forslaga vedr. endringa i eigedomskatt for verk og bruk, uendra kapitaliseringrenta og auka
grunnrentesats vil føre til ein stor nedgang i mange distriktskommunar sine inntekter- dei
same kommunane som alt er råka av sentraliseringa til regjeringa. Det er og ein stor
overføring frå distrikt til sentrale strøk. Dette må SP reversere. Samstundes må ein finne
rom for levelege kår for ny type industri, eksempelvis store datalagringssenter. Noko som er
fullt mogeleg, ref. Rjukan.
Det bør setjast ned eit lovutval med mandat til å sjå på meir detaljerte verdifastsetjings reglar.

Prioritet nr 4: Finne ei innretning på skattlegging av kraftverk og
datasenter som ivaretar omsynet til kommunane og som samstundes
gjer Noreg attraktivt for framtidig lokalisering av internasjonale
datasenter.
Samferdsle:
Veg:
Innan samferdsel må det byggjast vidare på store prosjekt i Telemark. Vi kunne ha ønska
raskarare framdrift. Men for Telemark er det enda imidlertid endå viktigare å kome i gang
med nye prosjekt.
Landets mest samfunnsøkonomiske stamveg er E134 over Haukeli. Det må difor prioriterast
statlege midlar til ny tunell Seljestad-Røldal slik at den kan startast opp så raskt som råd.
Fylkesvegane har eit enormt etterslep og er den største utfordringa vi har innanfor
samferdsle. Her på SP fremje ei eige «pakke», ref. vårt program.
Notodden Flyplass, stønad til Notodden Flyplass, stønad til flyplassar utanfor Avinor
Systemet. Av statleg pott på 31 millionar til tre statleg støtta regionale flyplassar, fekk
Notodden nå bare 6.2 millionar kroner. Her bør Sp bla opp 8,3 millionar kroner til flyplassen
som Åslaug Sem-Jacobsen lova i valgkampen. Det er noko med å vera gjenkjenneleg også
etter eit val!
Framdrift på planlegging av Grenlandsbanen må også omtalast av Sp i budsjetteksten.

Prioritet nr 5: E-134 over Haukeli og fylkesvegane. 8,3 millionar til
Notodden Flyplass.- -samt merknader om planlegging av
Grenlandsbanen.
Sjukehus
Strålesenteret ved sjukehuset i Skien er ikkje omtala. Det vert visa til helse Sørøst. Formelt er
det helseforetaket som prioriterer og løyver. Saka bør omtalast i budsjettet til Senterpartiet.
Ideelt sett følgjast opp i form av auka rammer (og formulering).

Prioritet nr 6: Auka rammer og merknader knytta til Strålesenter i
Skien.
Breidband:
Regjeringa sine kutt i breidband er heilt uforståleg og må reverserast. Breidband må byggast
ut i heile Telemark.

Prioritet nr 7: Auka rammer til utbygging av breidband
Klima.

Klimapolitikk er ikkje mykje prioritert frå Regjeringa. Telemark Sp er kritiske til at dette er
nedprioritert og vil særleg peike på løyvingane til CO2-rensing. Her bør det satsast både på
industrien og på tradisjonelle raffinerier. Telemark Sp meiner det også er nødvendig med ei
fortsat satsing på el-bilar og er bekymra for at Regjeringa si nye vektavgift i praksis vel gjera
el-bilen til ein bybil. Vi reknar også store familiebilar med 4wd, muleghet til å dra tilhengar
og stor rekkevidde dersom el-bilen skal bli eit reelt tilbod for folk som bur utanfor byane.

Prioritet nr 8: Ein betre klimapolitikk
Prioritet nr 9. Oppretthalde fangeleiren i Kleivgrend i Fyresdal
I tillegg er det ei sak vi hadde utegløymt – og som Jenny Klinge har synt eit stort
engasjement rundt , nemleg fangeleiaren i Kleivgrend i Fyresdal¨.
-Viktig arbeidsplass i ein liten kommune 17 tilsette (Fyresdal har 1319 innbyggerar). Positive direkte
og indirekte verknader i lokalsamfunnet
-28 plassar for open soning som det ikkje er for mange av. Det vert argumentert med at
fotlenker/heimesoning skal erstatte opne plassar, men dette er ikkje realistisk Ikkje alle som sonar
har tilfredsstillande husvære
-Eit tilbod av særs høg kvalitet som får gode skussmål av alle.
-Utan å ha tal på det så er eg viss på at dette er særs kostnadeffektive plassar
-Må vere betre med kostnadseffektive plassar i Noreg enn svindyre plassar i Nederland.
I høve til andre politiske parti:
Høgre,FrP og Krf i Telemark:

«Mange ord men liten reell innflytelse»

AP i Telemark: «Invitere til omkamp i ny regjering». AP/Lene Vågslid må ikkje kome unna med bare
å beklage, må og forplikte seg.

Ja til Telemark-Nei til tvangssamanslåing
Å slå saman Telemark med Vestfold er framleis ein like dårleg ide. Valet forandra ingenting på det.
Regionreforma er sentraliserande, oppgåvene er fullstendig fråverande og det førre Stortinget
gjennomførde fylkessamanslåing med tvang. Det er eit paradoks å gjennomføre slike saker med
tvang. I ei tid der det største utfordringane i Europa er avstanden mellom folk og dei som styrer.
Svaret er eit levande folkestyre og stor påverknad lokalt. Ikkje denne type tvangsvedtak.
Telemark Fylkeskommune er i høgste grad kompetent til å ta seg av dei oppgåvene dei skal utføre.
Og det er den same fylkeskommunen som i sin tid og hadde ansvaret for sjukehusa. Med dagens få
oppgåver vil nye store regionar verte store byråkratiske einingar med lite innhald. Telemark
Senterparti har sagt at skal det vere noko logikk i å diskutere støre einingar så må store oppgåver
flyttast frå stat til fylke. Sjukehusa er det beste eksempelet på det.

Det nye Stortinget har ein unik mogelegheit til å reversere desse vedtaka og stø opp om eit levande
folkestyre. Det er fremja forslag i Stortinget om å gjere om alle tvangsvedtak, inkludert Telemark og
Vestfold.
KrF er eit parti som historisk sett har hatt samanfallande syn med Senterpartiet om lokaldemokrati
og folkestyre. Slik saka står nå så er den i KrF sine hender. Det er vårt håp at KrF i denne viktige saka
står fast ved sine verdiar og stemmer for å oppheve vedtaka om fylkessamanslåing som er gjort med
tvang. Det har KrF mogelegheit til utan å vere bunde av tidlegare avtale med regjering.

Telemark Senterparti
Olav Urbø
Fylkesleiar

3.4. Fylkesrådsmøte

Det har ikkje vore halde fylkesrådsmøte i arbeidsåret. Fylkestingsgruppe og
fylkesstyret har dekt opp det som har vore av behov.
3.5. Telefonmøter.

Det har i arbeidsåret vore halde ulike telefonmøter knytta til valgkamp og arbeidet i
fylkestingsgruppa.
3.6.

Representasjon.
Olav Urbø har vore partiets medlem på landsstyremøter og Beate Marie Dahl er leiar
av Senterkvinnene nasjonalt og er også då medlem av partiets sentralstyre.

3.7. Besøk

av sentrale politikarar i fylket.

I tilknyting til valgkampen har partiet hatt besøk av partileiar Trygve Slagsvold
Vedum, på Rjukan hadde vi besøk av Kjersti Toppe og Per Olaf Lundteigen, Anne
Tingelstad Wøien var på skulepolitisk temamøte i valgkampen i Skien i regi av
Telemark Senterkvinner, på Dyrskun var Ola Borten Moe og Kathrine Kleveland og
Per Olaf Lundteigen.
3.8.

Ordførarforum
Ordførarforumet som består av våre 5 ordførarar, 4 varaordførarar, Terje RiisJohansen og Beate Marie Dahl Eide i fylkesutvalget, Olav Urbø, fylkesleiar og år også
med valgkampleiar Tor Erik Baksås.
31.mai og 1. juni var forumet i Oslo med m.a. besøk på Stortinget kor ein møtte
Kjersti Toppe, Trygve Slagsvold Vedum, Heidi Greni, Jenny Klinge, Janne Sjelmo
Nordås. Nokre hadde også møte med Geir Pollestad.

Fredag 3. mars og fredag 3. november hadde ordførarforum møte på fylkeskontoret i
Bø.
Siste møte i forumet var i tilknyting til dialogarena Telemark på Bø Hotell mandag 22.
januar. Ein del av medlemmene av forumet var samla på fylkeskontoret i etterkant av
dette.

4. Organisasjonen.
4.1. Medlemstalet.
Medlemstalet i Telemark Senterparti har hatt ein auke for 5.året på rad. Her er
oversikten over medlemstalet i lokallaga og Senterungdommen.Det er gledeleg å
registrere at partiet i Telemark opplever det 5. året på rad med medlemsauke!

Medlemstal i lokallag 31.12.2017
Totalt Telemark Sp inkl Senterungdommen: 845 medlemmer
Lag

2016
Totalt

Totalt SP+
Endring
Senterungdommen

Av desse:
Senterungdommar

Porsgrunn
Skien
Notodden
Siljan
Bamble
Kragerø
Drangedal
Nome
Bø
Sauherad
Tinn
Hjartdal
Seljord
Kviteseid

Betalande
medlemmer
i 2017 Sp
18
43
48
42
35
19
48
45
42
42
88
26
33
39

15
47
40
41
55
23
35
60
48
43
104
30
43
40

18
55
50
43
46
19
55
54
45
44
94
29
38
40

+3
+8
+10
+2
-9
-4
+19
-6
-3
+1
-10
-1
-5
-

1
12
2
1
11

Nissedal
Fyresdal
Tokke

33
34
59

38
45
71

36
44
68

-2
-1
-3

3
10
9

Vinje
Direkte medlemmer
Søve Senterstud

60
1
1

43

66
1

+23

6

7
10
3
2
6
3
5
1

Totalt

756*

819

845

+ 26

89

Størst medlemsauke:
1. Vinje: +23
2. Drangedal: +19
3. Notodden: + 10
4. Skien+ 8
10 lag har medlemsnedgang.
Det er verdt på registrere at Telemark Senterungdom har opplevd ein medlemsnedgang
frå 112 i 2016 til 89 i 2017.

Utviklinga i medlemstalet frå 2010 til 2017:
2010 602
2011 612
2012 583
2013 569
2014 711
2015 818
2016 819
2017 845

4.2.

Møter i distriktsvise arbeidslag.

Dato

Plass for regionmøte

Representant frå valgkamputvalget

Onsdag 19.april kl 1921-30

Bok-og blueshuset,
Notodden

Valgkamputvalget?

Torsdag 20.april kl
19-21.20

Fylkeskontoret i Bø

Åslaug, Tor Erik, Sveinung?

Mandag 24. april kl
19-21.30

Ælvespeilet, Porsgrunn

Åslaug, Heidi, Terje, Robert, Tor Peder
Sveinung?

Tirsdag 2. mai kl 1921.30

Skaregard, Morgedal

Åslaug, Olav, Sveinung?

Desse møta var i tilknytning til valgkampen og galdt planlegging av årets valgkamp.

4.3.

Haustkonferanse på Quality Straand Hotell

Årets haustkonferanse fann stad på Quality Straand Hotell fredag 16. og
lørdag 18.november. Ikring 60 deltakarar frå heile fylket var representert på
konferansen. Programmet for konferansen var denne:

Fredag 17.november:
kl 17.00: Åpning - Telemark Sp etter valget - kva nå, fylkesleiar Olav Urbø
Kl 17.20: Senterpartiets

politiske strategi 2017-2019 -hva sier
Statsbudsjettet 2018 oss? Ved stortingsrepresentant
Åslaug Sem-Jacobsen
Åpen runde.
Kl 1750: Hva kan dere forvente av meg som nyvalgt stortingsrepresentant – og hva
kan jeg forvente av dere? Stortingsrepresentant Åslaug Sem -Jacobsen

Ordføraranes forventningar til vår nye stortingsrepresentant,
ved ordførar Jarand Felland/ordførar Tor Peder Lohne
Kl 18.30: Avslutning for dagen
19.30: Festmiddag for å feire stortingsmandat. Diverse innslag. Kultursjef: Nils-Ole Lien, frå
tidl E-76, kommunestyremedlem Vinje.

Lørdag 18.november:

Kl 08.00: Frokost

Kl 09.00:_Hjelp – vi har fått 8.500 nye velgere! Det nye
Senterpartiet i Telemark med 8500 nye velgere og

framgang i alle kommuner*. Hvordan møter vi det? Ved
gruppeleder i fylkestinget Terje Riis-Johansen
Kl 10.00: Valkampen sett frå Nationen sitt synspunkt.
Korleis jobba vi i valkampen. Erfaringar frå jobben som
nyleg avgått leiar av politisk avdeling i NRK og planlegging
av valgkampen der. Telemark i nyhende-og reportasjebilete
framover i Nationen.
Ved nyhetsredaktør Svein Ove Hansli, Nationen (Frå
Vinje).
Kl 11.15. Kaffepause og utsjekking av rom
Kl 11.40: Hvordan bedre økonomien i partilaget på 1-2-3?
Stikkord registrere studieringer
Ved Kristin Madsen, generalsekretær i Senterpartiets
Studieforbund og Sveinung Leikvoll, fylkessekretær
Kl 12.00: Senterkvinnene og Senterungdommens planer framover vinteren, årsmøte osv.. ved
Torunn Brukåsa Kleiva og Odin Dybdahl Aarlid.
Kl 12.15: Vi løfter blikket
Inntrykk frå ei reise til Charlotte i USA – møte med innbyggarar som gjorde inntrykk på meg
i Charlotte og andre stader i USA ved Hildegunn Lassemo, fylkestudieleiar og lokalpolitiker
i Drangedal
Kl 12.30: Wales- England-Norge : Fra Wales til Nordbygda i Nissedal, Ved Ian-Parry Jones,
gruppeleder i Nissedal Sp.
Kl 12.45. Tema 2: Samarbeid Fagforbundet og Senterpartiet – hvordan utvikle det videre og
hva kan gjøres lokalt?ved fylkesleder Marianne Nilsen Skjønstad, Fagforbundet
Telemark

kl.13.30 Avslutning – Lunsj

5.

Stortingsvalget 2017

Senterpartiet er valgets vinner med en økning på 10 prosentpoeng siden
stortingsvalget i 2013.

Siljan:
Senterpartiet er valgets vinner med en økning på 13,4 prosentpoeng siden
stortingsvalget i 2013.

Bamble:
Senterpartiet er valgets vinner med en økning på 6,7 prosentpoeng siden
stortingsvalget i 2013.
Kragerø:
Senterpartiet er valgets vinner med en økning på 7,5 prosentpoeng siden
stortingsvalget i 2013.
Drangedal:
Senterpartiet er valgets vinner med en økning på 18,3 prosentpoeng siden
stortingsvalget i 2013
Nome:
Senterpartiet er valgets vinner med en økning på 11,9 prosentpoeng siden
stortingsvalget i 2013.
Bø:
Senterpartiet er valgets vinner med en økning på 10 prosentpoeng siden
stortingsvalget i 2013.
Sauherad:
Senterpartiet er valgets vinner med en økning på 9,1 prosentpoeng siden
stortingsvalget i 2013.
Tinn:
Senterpartiet er valgets vinner med en økning på 28,8 prosentpoeng siden
stortingsvalget i 2013
Hjartdal:
Senterpartiet er valgets vinner med en økning på 17,1 prosentpoeng siden
stortingsvalget i 2013.
Seljord:

Senterpartiet er valgets vinner med en økning på 14,6 prosentpoeng siden
stortingsvalget i 2013.
Nissedal:
Senterpartiet er valgets vinner med en økning på 12,8 prosentpoeng siden
stortingsvalget i 2013.

Kviteseid:
Senterpartiet er valgets vinner med en økning på 11,5 prosentpoeng siden
stortingsvalget i 2013.
Fyresdal:
Senterpartiet er valgets vinner med en økning på 20,9 prosentpoeng siden
stortingsvalget i 2013.
Tokke:
Senterpartiet er valgets vinner med en økning på 19,8 prosentpoeng siden
stortingsvalget i 2013.
Vinje:
Senterpartiet er valgets vinner med en økning på 22,9 prosentpoeng siden
stortingsvalget i 2013.

Valgresultat i våre 18 kommunar
• Oversikt valgresultat kommunane
Kommune
Stemmer
Bamble
710
Bø
595
Drangedal
635
Fyresdal
303
Hjartdal
334
Kragerø
570
Kviteseid
570
Nome
734

Prosent (13-17)
8,9 (+ 6.7)
18,7 (+ 10,0)
27,5 (+ 18,3)
40,7 (+ 20,9)
36,0 (17,1)
9,5 (+ 7,5)
26,3 ( +11,1)
19,8 (+ 11,8)

Notodden
Porsgrunn
Seljord
Siljan
Skien
Vinje
Nissedal
Sauherad
Tinn
Tokke
TOTALT

1001
1068
430
270
2080
864
203
482
1226
499
12357

14,3 ( +10,0)
5,3 ( + 4,2)
26,6 (+ 14,6)
19,7 (+ 13,4)
7,0 ( + 5,2)
41,7 ( + 22,9)
24,6 ( + 12,8)
20,2 ( +9,1)
38,3 ( + 28,8)
37,2 (+ 19,4)
12,9 ( + 8,5)

Organisering av valgkampen.
Telemark Senterparti oppnemnde i januar eit valgkamputvalg som kjapt oppretta ei eiga
messengergruppe som hadde kontakt frå 0600 til 2330 nærast kvar dag.
Valgkamputvalget bestod av:
Leiar: Tor Erik Baksås
Medlemmer: Åslaug Sem-Jacobsen, Olav Urbø, Heidi Herum, Tor Peder Lohne, Jan Thorsen,
Terje Riis-Johansen, Robert Lien, Lisbeth Glittum (trakk seg ut etter ei tid for på konsentere
seg om Vestfold sin valgkamp), Beate Marie Dahl Eide (kom inn fra vårparten)

Skulevalg
Ved årets skulevalg fekk Senterpartiet 7,5% som var ein tilbakegang på 0,4 frå
lokalvalget i 2015 men 3,9 % framgang frå stortingsvalget i 2013.

Stortingskandidaten
Stortingskandidaten Åslaug Sem-Jacobsen var i ulike politiske verv i Notodden og
fylkeskommunen i valgkampen. Slik sett hadde ho høve til å delta i valgkampen over ein
lengre periode. Ho var også på reise i ulike kommunar i fylket og var i løpet av valgkampen
innom dei aller fleste kommunar med unntak av ein. På det viset fekk ho eit godt forhold til
vår eigen organisasjon og blei kjent rundt i fylket.
Sidan valgkamputvalget blei nedsett i januar alt og hadde eiga messengergruppe som var i
aktivitet frå tidleg om morgon til seine kveld hadde Åslaug også ei god støtte av dette
forumet når ein skulle vurdere ulike politiske utspel og kommentarar. Det har likevel kome
ein del kritikk om at ved å etablere ei slik gruppe så blei kanskje partiorganisasjonen
nedprioritert noko – sitat kva Bamble Sp melder: - Valgkamputvalget bør være mindre
navlebeskuende og "internt". Lokallaget savnet utspill fra utvalget vedrørende prioriteringer,

tema-kalender ("denne uken er vårt fokus"...). Vi hørte om at utvalget jobbet døgnet rundt,
men så lite konkret til det for vår del. Når det er sagt, vi er ikke i tvil om at utvalget bisto
Åslaug i stor grad, men neste gang må vi bli enda bedre.

Mine første 100 dager på Stortinget
Jeg tenker at selv om det nok skal bli forvirrende å være ny på Stortinget, så har jeg
bestemt meg for at det er noen saker jeg skal sette i gang med å jobbe for så fort jeg
bare kan.
Det første er ingen bombe - det er selvfølgelig å få oppløst tvangssammenslåingen med
Vestfold, samt å sørge for at fylkesmannsembetet fortsetter å følge de gamle fylkesgrensene
Det andre er at jeg vil ta initiativ til at alle politikerne på Telemarksbenken månedlig tar et
forpliktende møte der målet er å møte fylkestingspolitikere og lokalpolitikere fra Telemark fylket de faktisk er valgt inn fra. Andre fylker er bedre organisert på stortinget enn Telemark i
forhold til fylkene sine og politikken som gjelder der, rett og slett. Noe jeg vil påstå at vi har
merket bla. i samferdselspolitikken hvor telemark ikke fikk noe av det et samla fylke hadde
plukket ut i sitt forslag til NTP - verken i forhold til satsningen på e134 eller intercity til
Grenland.
Selvfølgelig vil ulike representantene på telemarksbenken fortatt være uenige i en del saker
pga partitilhørighet. Men jeg tror vi slik vil finne flere saker vi kan gi kraft bak sammen, og
med det bidra konkret til å løfte Telemark mer. Et slikt møte gleder jeg meg til å få til! For
jada - kaper er viktig og gøy det - men samarbeid og det å få til resultater er jo enda gøyere
syns nå jeg:)
Det tredje jeg vil prøve å gjøre noe med - og det fort - det er de avgjørelsene som fortsatt er i
spill ifht NÆRpolitireformen og alle områdene den påvirker. For noe er ikke landet helt 100%
og vi KAN kanskje klare å beholde statsadvokatembetet i Telemark likevel, vi KAN kanskje
sørge for at det også blir igjen krimteknikere og andre spesialfunksjoner oppover i Telemark
som gjør at rettsikkerheten her i området er like stor som i Vestfold. Og vi MÅ få til at flere
av politiets ressurser havner rundt om i politidistriktet - ikke til flere nye bygg i Tønsberg eller
flere byråkrater i politidirektoratet.
Det fjerde jeg vil sette fart på er å gjenåpne deler av Rjukan sjukehus slik som de har det på
den veldig vellykka sjukestugu i Ål - hvor akuttberedskap er sikra og mange
behandlingsformer er på plass selv om det ikke er et fullverdig sjukehus.
Bedre helsemessig trygghet til innbyggerne og hytteturistene i området rundt Rjukan sjukehus
er en del av et femte og siste prosjektet jeg vil fortelle om i dag at jeg tenker å kaste meg over;
Nemlig å bruke de neste fire årene på å skaffe vilje, viten og penger til det faktumet at det er
Telemark som virkelig ER et lite stykke Norge kuturarvsmessig i reiselivssammenheng. Det
er vi som kan by på alt fra skisportens vugge, vikinghistorie, den mest kjente bunads- og
folketradisjonen, den vakreste kanalen, natur kjent fra nasjonalromantikken, og den viktigste
industrihistorien. Vi har en mektig verdensarv! Potensialet for reiseliv er stort i telemark OM
staten også blir med og satser mye penger - som de har gjort på vestlandet nå med å

markedsføre trolltunga og prekestolen. DET har hatt effekt. Jeg vil ha det samme her i
Telemark. Og reiseliv i Norge - det er god distriktspolitikk det!

Som dere skjønner - jeg har ambisjoner om jeg får komme på stortinget. Nå ramset
jeg jo bare opp fem prosjekter - innenfor kulturområdet har jeg jo et hav....hehe...og
ja da pappa - jeg har ikke glemt E134..... Men jeg håper og tror at dere også har
mange ambisjoner som dere tenker å få realisert via meg. Vi kommer ikke til å få til
alt. Men jamen skal vi prøve!
Men først må vi altså komme i den posisjonen at vi får lov til det. Og da MÅ vi
gjøre et kjempegodt valg i telemark og vi MÅ gjøre et kjempegodt valg nasjonalt.
Det får ikke jeg til alene. Så jeg gleder meg til kampen vår SAMMEN de neste fire
ukene - for Telemark og for Senterpartipolitikk!
Åslaug Sem-Jacobsen, stortingskandidat Telemark Senterparti

Skolering/samordning med lokallaga – organisering
Regionale valgkampsamlingar i april-mai:
Dato

Plass for regionmøte

Representant frå valgkamputvalget

Onsdag 19.april kl 1921-30

Bok-og blueshuset,
Notodden

Valgkamputvalget?

Torsdag 20.april kl
19-21.20

Fylkeskontoret i Bø

Åslaug, Tor Erik, Sveinung?

Mandag 24. april kl
19-21.30

Ælvespeilet, Porsgrunn

Åslaug, Heidi, Terje, Robert, Tor Peder
Sveinung?

Tirsdag 2. mai kl 1921.30

Skaregard, Morgedal

Åslaug, Olav, Sveinung?

Program for regionsamlingar valgkamp 2017
1. Valgkampen 2017 i Telemark – korleis blir den? Kva blir dei viktigaste sakene i den
enkelte region/kommune?
2. Valgkampen i den enkelte kommune – organisering – korleis få med medlemmer
– tillitsvalgte-folkevalgte?
3. Planer for valgkampen – mobilisering av velgerne – busstur med Trygve 29.juli –
Dyrskun.Andre arrangement.

4. Sentrale punkt for markering av Sp i den enkelte kommune: Miljødagen 5.juni (er
2.pinsedag). tema: mat- åssen rigge lokale stands siste måned før valget- gode
ideer- andre gode idear til gode lokale engasjement?
Det er viktig at styre-kommunestyregruppe er godt representert på desse møta –
dvs dei som skal stå sentralt og vera arbeidslaget i lokallaget fram til 11.
september!

Materiell
Telemark Senterparti prioriterte å bruke pengar på ein stor plakat med Åslaug og så blei det
produsert ein 4 siders A-5 brosjyre til alle husstandar i dei fleste kommunar, unntatt Skien –
Porsgrunn. Men likevel fekk ein ut til kring 15000 husstandar i dei to kommunane, i
Porsgrunn ved hjelp av dugnad lokallag og Senterungdommen når det galdt den økonomiske
sida.
Senterungdommen hadde ei fylkesside i felles ungdomsbrosjyre for heile landet.

Nett og sosiale medier
Stortingskandidaten hadde ei eiga nettside i valgkampen «Åslaug Sem-Jacobsen –
Senterpartiet» i tillegg til eiga private side med ca 2500 følgere.
Telemark Senterparti hadde også eiga nettside men med berre vel 600 følgere. Fylkespartiet
bruk.
Fylkespartiet bruka nær på 15.000 kr på reklame på facebook - og promoterte aktuelle
innlegg og oppslag på facebook.

Andre arrangementer
Telemark Senterparti hadde valgkampkickoff på garden til Åslaug Sem-Jacobsen i Heddal. På
tross av dårleg vær møtte det over 70 stk denne dagen.

Program:
Post 1: Kl 14.00 Utdeling av resterende valgkampmateriell
•
•
•
•
•

Telemarksbrosjyre til alle kommuner
Lille Grønne, nynorsk – bokmål
Sp kortstokk mm
Ungdomsbrosjyre – ungdomsmateriell
Trygves kokebok til dei laga som ikke har fått

Post 2: Kl 15.00: Program:
•
•
•
•
•
•
•

Velkommen til gards ved Åslaug Sem-Jacobsen
Vise ved Nils Ole Lien, E-76
Hilsen fra Olav Urbø, fylkesleder og 2. kandidat og ungdomsleder Odin Dybdahl Aarlid
Minikonsert Nils Ole Lien
Tale ved stortingskandidat Åslaug Sem-Jacobsen
Sang ved Notodden Sp sitt visekor
Ordfører Bjørn Sverre Sæberg Birkeland med musikere, visesang

Ca kl 17.00: Slutt

Program Rovdyrkveld onsdag 24.mai kl 18.00

Sted: Halen

gård, Langesund

Program:
18.00 Velkommen v Heidi Herum Telemark Sp
18.10 Halvor Sveen «Rovdyrpolitikken siste 4 år- hva nå?»
19.10 Runar Rugtvedt Njff Rovdyr og politikk»
19.40 Pause med gratis kaffe og kake
20.10 Aslak Snarteland, leder Telemark Bondelag
«Hva betyr rovdyrpolitikk for Telemarksbonden»
20.40 Elin Bråten, innbygger i ulvesonen
«Hvordan er det å leve tett på ulv»
21.10 Avslutning ved Magnar Nordsveen Skien Sp.

Vel hjem!
Mvh

Bamble og Telemark Senterparti

Bussturne med Trygve
Partileder Trygve hadde to stopp i Telemark. Først på gården og bringebæråkeren til Heidi
Herum på Herum Gård i Bamble, men her var det nok litt for kort stopp på 1 time og 15 min
som var minst 45 minutter for lite da folk følte seg litt «snytt» da Trygve måtte dra så tidlig
videre.

Det andre stoppet var i Seljord på Countryfestivalen i Seljord. Her var masse folk men litt
utfordring å få kontakt med festivaldeltakerne.

Problemet med dagen som var ein lørdag var at media uteble fullstendig. Fylkesaviser og
NRK var ikkje interesserte og i tillegg hadde Jonas Gahr Støre vore i Kragerø dagen før og tatt
ut medieinteressen den helga.

Besøk av sentrale politikere i valgkampen
I løpet av valgkampen var Kjersti Toppe og Per Olaf Lundteigen på Rjukan med tema framtida
til Rjukan Sykehus.

Jenny Klinge var på Notodden i lag med Åslaug og hadde et viktig utspel knytta til politi og
lensmannsetaten og sentralisering.

Trygve Slagsvold Vedum var i fylket på sin bussturne lørdag 29. juli.

Ola Borten Moe, Per Olaf Lundteigen og Kathrine Kleveland deltok på Sp stand på Dyrskun i
Seljord siste helga før valget kor det var når 80 000 besøkande.

Valgvake
Telemark Senterparti deltok på felles valgvake i Ibsenhuset i Skien saman med dei øvrige
parti i regi av NRK Telemark, Varden og Telemarksavisa. Vi var ikring 2025 som var innom frå
Sp si side. Ap er ikkje fornøgd med opplegget så usikker skjebne ved neste valg.

Hysj- nå kommer valgresultatet!!

Media
Telemark Senterparti hadde ein svært offensiv strategi i høve lesarinnlegg frå lokale folk i
partiet. Åslaug hadde også nokre sentrale innlegg som fekk god omtale og det same galdt
sentrale folk i partiet også. Senterpartiet var i det heile dominerande i lesarbrevspaltene i
lokal media og regionmedia. Valgkamputvalget hadde ein strategi med få men sentrale
politiske utspel. Denne strategien fungerte bra når det galdt sjukehus på Rjukan, Politi på
Notodden, landbruk i Seljord, forsvar og beredskap i Sauherad. Sentraliseringdesentralisering var gjennomgangstonen i temaene.

Viktig målepunkt i valgkampen:
Aksjonslørdag lørdag 17.juni
lørdag 17.juni (eller dato i nærheten)
1.Alle lokallag og fylkeslaget vil ha fått det bestilte materieller via Norgesprofil - det blir sendt ut i
løpet av helga 9.-11. juni og vil vere laga i hende ut i veka (par dager til utsending)
3. Åslaug- Olav og Heidi vil ha eit presseopplegg med aktuell sak i veke 23 (5.-9.juni)
4. Fylkespartiet fordeler 12 listekandidatar og andre sentrale folk på fylkesplan , fylkesstyra i parti,
ungdom og kvinner på dei 18 lokallaga så alle lag får besøk av ein fylkesrepresentant.
5. Fylkeskontoret får kopiert opp aktuell løpeseddel feks. på tema - matpolitikk og distribuert alle
laga.(sjå vedlegg)

6. Alle lokallag lagar feks sveler på mjølk osv som har gått ut på dato...som Notodden og Hjartdal Sp
hadde suksess med på Tuven før siste valgkamp.

Her er forslag til fordeling på kommunepartia: Lørdag 17.juni
Bamble
Bø
Drangedal
Fyresdal
Hjartdal
Kragerø

Kviteseid

Nissedal
Nome
Notodden

Porsgrunn
Sauherad
Seljord
Siljan
Skien
Tinn
Tokke
Vinje

Heidi Herum
Torunn Brukåsa Kleiva/Borgar
Kaasa
Tor Peder Lohne og lokale folk
på Drangedalsdager
Robert Lien,
ungdomskandidat
Anne Særsland
Hildegunn Lassemo /Knut
Jarle Sørdalen/Odin Dybdahl
Aarlid
Åslaug Sem-Jacobsen på
Vrådalsdagen 8 juli og lokale
folk med stands lørdag 17.
juni på Victoriafestivalen

Anne- Nora Oma Dahle ?)
Anja Hjelseth/Jan Thorsen
Tor Erik Baksås (forhindra) og
Åslaug Sem-Jacobsen på
byfest lørdag 17. juni
Kristine Grøtting og Åslaug
Sem-Jacobsen
Toril Knutson (kunne ikkje)
Beate Marie Dahle Eide/Malin
Aarhus Olsen (?)
Elin Nordbø
Robert Lien/Karl Fredrik
Johansen – utsatt(?)
Bjørn Sverre Sæberg Birkeland
Olav Urbø- Åslaug SemJacobsen etter kl 14. lørdag
Jon Rikard Kleven. Laget har
stand på Rauland lørdag med
lokale folk

Bygdedag lør 3.juni
Slåttefestival 9.-10.juni

Vrådalsdagen 8.juli
Drangedalsdagene Dalsmarken,Dalen – Byfest
Notodden fredag 16. og lørdag
17.juni

Toril forhindra

Ida kunne ikkje

Har ikkje stand lørdag 17.juni
Dalsmarken 16.-17.juni
Jon Rikard forhindra

Fylkeskontoret har sendt lokallaga melding om at følgende materiell nå er på fylkeskontoret:
•
•
•

Valgplakat 70 x 100 med Åslaug Sem-Jacobsen og Trygve Slagsvold Vedum
Valgplakat 50x70 cm med Trygve Slagsvold Vedum
Sps Lille Grønne (nynorsk og bokmålsversjon)

•

Ja til norsk mat – ny versjon

Invitasjon til pressekonferanse
På Rjukan Sykehus

Tid: Mandag 7. august kl 12.00
Følgende deltar:
* Kjersti Toppe, stortingsrepresentant og første nestleder i helse-og omsorgskomiteen
* Per Olaf Lundteigen, stortingsrepresentant
* Åslaug Sem-Jacobsen, stortingskandidat Telemark Senterparti
* Bjørn Sverre Sæberg Birkeland, ordfører Tinn kommune, 6. kandidat Telemark Senterparti

Tema for pressekonferansen: Framtida for Rjukan Sykehus

Økonomi
Telemark Senterparti vedtok eit valgkampbudsjett på 200.000 kr. Resultatet blei følgjande:
Utgifter: 295.579
Inntekter: 88.000
Netto utgifter: 207.579

Oppsummering av valgkampen
Vurdering: I forhold til mange andre fylker brukte Telemark svært lite midlar på
valgkampen. Men ein bruka tilsvarande mykje krefter på politisk klokskap og synlighet.
Fylkespartiet vann på mange vis valgkampen på tre ord: JA til Telemark! Telemark Sp
greidde i motsetnad til ein del andre fylke å kjøre løpet heilt ut om ein skal forholde seg til
ulike meiningsmålingar som verserte rundt om - Og fylkespartiet køyrde ein valgkamp som
var knytta opp mot sentralisering – desentralisering enten det gjeld sjukehus, politi,
kommunar/fylkeskommune. Fylkespartiet hadde relativt få men desto meir synlege

politiske utspel . Poenget som alltid er viktig er at vi blei ein hovudmotstandar i
valgkampen som dei andre partia forholdt seg til heile valgkampen. Det er nesten så ein
må klype seg i armen at valgkampen så til dei grader foregjekk på Sp sin banehalvdel.
Trygve var viktig for partiet i denne fasa. Det er også viktig å nemne at i denne valgkampen
fekk vi lokallaga med på ein aktiv og synleg valgkamp. Vi avslutta valgkampen offensivt
med 80 000 menneske på Dyrskun i Seljord siste helga før valget. Her frå Vinje Sp si
valevaluering: « SP

gjorde eit svært godt val over heile landet

Leiinga hadde lagt opp til ein effektiv valkamp. Valturneen frå
landsende til landsende var godt gjennomførd.
Og SP sette seg respekt overalt. Det er ikkje å undrast på at både
Høgre , Venstre og FrP hadde Sp som hovudmotstandar. Argumenta
deira var svært puslute, få og einsformige. Det gjekk på bakstreversk,
stokk konservativ,ingen endringsvilje osv.
Påstanden deira om at alle reformane deira er desentraliserande var
nerpå patetiske. SP-folka svara godt på alt dette.»
Vi tek også med valgevaluering frå Bø og Sauherad Sp:
« Nasjonal valgkamp
Hovedstrategien i valgkampen viste seg å være meget vellykket. Vi etterlyser likevel større bredde i
vektlegging av hva partiet står for. Særlig på slutten av valgkampen følte vi at nå ble det vel mye
”hakk i plata”. Vi mener bl.a. at partiet burde vært mer offensive og tydelige i klimapolitikken og på
den måten i større grad henvendt seg til unge velgere utenom partiets kjernemiljøer.
Vi synes også at Senterpartiet i likhet med de fleste andre partier er for lite rause til å anerkjenne
resultater i andre partier.

Samarbeid Senterpartiet og Fagforbundet rundt om i Telemark ved
stortingsvalg 2017
Valgkamputvalget i Telemark Senterparti har drøfta samarbeid med Fagforbundet rundt om i
kommunane ved årets stortingsvalg.
Vi ser for oss følgjande prosess – som burde starte opp relativt kjapt:
Alle våre lokale Senterpartilag tar kontakt med den lokale avdelinga av Fagforbundet og
startar ein dialog med overskrift samarbeid stortingsvalg 2017.
Aktuelt tema for eit slikt møte bør vera:

1. Korleis kan ein sjå for seg samarbeid ved komande valg- både politisk og organisatorisk?
Gjensidig informasjon og utveksling av synspunkt og idear. Er det nokre felles arenaer vi kan
opptre på som styrkar både Fagforbundet og Senterpartiet? Sp sitt utgangspunkt er som
partileiar Trygve har sagt: Sp sitt mål: Sp-Ap basert regjering etter valget
2. Senterpartiet ønskjer å spela på lag med Fagforbundet. I spørsmål om
kommunesamanslåing, sentralisering og nei til privatisering av offentleg velferd meiner vi at
Senterpartiet og Fagforbundet har hatt mange felles interesser og standpunkt over fleire år.
Desse sakene blir viktige i høstens valgkamp, og ved å spela0 på lag aukar vi sjansen for eit
regjeringsskifte med ei regjering basert på Sp og Ap + eventuelt andre partier. Korleis kan vi
arbeide saman rundt desse og andre saker i valgkampen?
3. Telemark Sp inviterer Fagforbundet og Fellesforbundet i Telemark til å ha stand utanfor
møtesalen på fylkesårsmøtet.
Telemark Sp ber lokallaga våre agere kjapt her for å starte denne prosessen.
Kontakten skjer lokalt anten via ordførar- gruppeleiar eller lokallagsleiar. Og det er viktig at
ein startar denne prosessen i rett ende og at det eventuelt ender opp med forespørsel om
støtte til valgkampen.
Dette brevet vart sendt lokallaga 31. januar.

Landsmøte i Trondheim 23.-26.mars.
Følgende deltok frå Telemark:

Utsendingar til landsmøtet i Trondheim 23.-26.mars 2017:

Vedtak:
Følgjande er sjølvskrivne:
Leiar: Olav Urbø
Gruppeleiar: Terje Riis-Johansen
Leiar Telemark Senterkvinner: Torunn Brukåsa Kleiva
Leiar Telemark Senterungdom: Odin Dybdahl Aarlid
Observatør: Sveinung Leikvoll
4 fylkesutsendingar:
Åslaug Sem-Jacobsen, Notodden
Heidi Herum, Bamble

Tor Peder Lohne, Drangedal
Knut Jarle Sørdalen, Kragerø
5 lokallagsutsendingar:
Jarand Felland, Tokke
Kjell A Sølverød, Siljan
Jon Rikard Kleven, Vinje
Hildegunn Lassemo, Drangedal
Anne Kristine Grøtting, Porsgrunn

6.Fylkeskontoret.
Sveinung Leikvoll har vore tilsett som fylkessekretær i full stilling. Frå 1. januar 2018 er IdaRiis Johansen tilsett i prosjektstilling med hovedoppgåver knytt til ungdomsarbeidet og
stortingsrepresentanten og sekretærarbeid for bl.a. Senterkvinnene. Ho skal jobbe i fyrste
omgang til 22.februar og etter 5. mai på timebasis. Telemark Senterparti er et politisk parti
og er en skattefri organisasjon.
Fylkespartiet har kontor i Bø med adresse Bøgata 32. Forutsetningen for fremdeles drift er
fortsatt til stede og regnskapet for 2017 er sett opp under den forutsetning.
Sjukefraværet i 2017 var minimalt.
Vi mener at årsregnskapet gir en riktig oversikt over selskapets eiendeler og gjeld, finansielle
stilling og resultat som er i samsvar med god regnskapsskikk i Norge.
Arbeidsmiljøet er godt, og det er ikke satt i verk særlige tiltak i arbeidsområdet på dette
området. Fylkeskontoret forurenser ikke det ytre miljøet.
Blant de ansatte i 2017 er det 1 mann. I styret var det i arbeidsåret 5 kvinner og 6 menn.

7.Telemark Senterungdom
Styret i Telemark Senterungdom har i arbeidsåret vært:
Leder: Odin Dybdahl
Org.nest.: Ellen Marie Gundersen
Pol.nest.: Robert Lien
Lokallagskontakt og studieleder: Anne Særsland
Styremedlem: Jon Olav Svartdal
Styremedlem: Tordis Kristine Kleiva
1.Vara: Tone Susanne Kvasjord
2.Vara: Ingebjørg E. Aarnes
3.Vara: Nils Erik Hole

Medlemstallet i 2017 er 89 mot 112 i 2016.
Grunnen til medlemsnedgangen er et resultat av dårlig oppfølging på at gamle
medlemmer som må huske å betale kontingenten og da forsvinner de ut av
medlemsregisteret. Vi har fått inn mange nye medlemmer, men likevel gått i minus.
Vi må altså bli flinkere på å purre på kontingenter. Dessuten er det flere medlemmer
som også har gått ut pga alder.
Ellen Gundersen var på vårslepp i Senterungdommen.
På landsmøtet i Senterungdommen på Hotell Klubben 10.-12.november møtte følgende: Odin
Dybdahl Aarlid, Anne Særsland, Ellen Marie Gundersen, Robert Lien, Jon Olav Svartdal, Ida RiisJohansen, Tone Kvasjord, Lars Jøran Kjellemo
Skolevalgene for Telemark gikk veldig bra og Anne Særsland og Odin Dybdahl Aarlid gjorde en
kjempejobb med å organisere og gjennomføre skolevalgene.

Ved årets skolevalg fikk Senterpartiet 7,5% som var en tilbakegang på 0,4 frå lokalvalget i
2015 men 3,9 % framgang fra stortingsvalget i 2013.

8. Telemark Senterkvinner.
Årsmelding for Telemark Senterkvinner 2017
Styret har bestått av: Leder: Torunn Brukåsa Kleiva, nestleder: Elin Nordbø
Styremedlemmer: Anja Hjelseth, Margrete Lindestad og Toril Knutson
Styrets arbeidsform: Styremøter har gjennom året vært avholdt pr. telefon og
fysiske møter, disse møtene har vært hjemme hos styremedlemmene. Styret har
også kommunisert jevnlig på mail og via sin egen Messenger gruppe.
Fylkesstyremøter: Leder møter fast på disse, i tillegg til å møte som representant for
senterkvinnene har hun også vervet som 2. nestleder og er den del av
arbeidsutvalget. Styremøtene holdes stort sett på fylkeskontoret i Bø eller på telefon.
Senterkvinnene har egen post på sakslista og orienterer om sitt arbeid. Telemark
Senterkvinner er godt representert og inkludert på denne måten.
Årsmøte 2017 : Dette ble holdt 11. februar i etterkant av Telemark Senterparti sitt
årsmøte. Det var et vellykket årsmøte med årsmøtesaker, og gode diskusjoner og
innspill.
Landsmøte 24. mars til 26. mars
Leder Torunn Brukåsa Kleiva deltok på Landsmøtet som representant for Telemark
senterkvinner.
Tur til Strømstad 21. – 22. april
Denne ble avlyst pga for få påmeldte.
Valgkampen:

Telemark Senterkvinner deltok aktivt i kampen for å få Åslaug til Stortinget. Vi stod på
stands, baka kaker, kjørte ut materiell og skrev leserinnlegg blant annet.
«Skolemøte» 21. august
Telemark senterkvinner arrangerte møte med tema skolepolitikk. Vi hadde invitert
Anne Tingelstad Wøien som var Sp skolepolitiske talskvinne og Simon Malkenes,
lærer i Oslo skolen til å innlede. Møte ble holdt på Sitt ned i Skien og var et vellykket
arrangement. I forkant fikk vi til oppslag i Varden med Åslaug, Skien SP og
Utdanningsforbundet om «avskilting av lærere».
Dyrsku`n: Her tok Telemark Senterkvinner på seg et ekstra ansvar for utforming og
opplegget på stand sammen med fylkessekretær og fylkesstyret. Det har vi fått mye
skryt og gode tilbakemeldinger på. Vi satte fokus på kortreist, trygg norsk mat. Kari
Moen bakte brød og mange medlemmer tok utfordringen med å ta med seg
hjemmelaga syltetøy, honning og andre godsaker. Standen ble fylt opp med
sitteplasser med skinnfeller, bord, duker, blomster og glade Senterpartister. I forkant
av Dyrsku`n sendte vi ut en skriftlig oppfordring til alle medlemmer om å svinge
innom å lage liv og røre på standen vår. Det ble en særs vellykket stand med masse
besøk både av lokale og sentrale partifeller.
Landsstyremøte: Det var møte i forbindelse med «Grønn inspirasjon» 24-25.
november, og Toril Knutson representerte Telemark Senterkvinner.
«Kvinner kan – Grønn inspirasjon»: Senterkvinnene sentralt arrangerte også i år
konferanse i Oslo. Dette var helga 25.- 26. november. Her møtte Åslaug SemJakobsen, Toril Knutson og naturlig nok Beate Marie Dahl Eide for Telemark.
Høstkonferansen til Telemark Senterparti: Denne ble avholdt fredag 17. og lørdag
18.november på Straand Hotell. Her hadde Senterungdommen og Senterkvinnene
en egen bolk om planer og forventninger til partiet og arbeid framover.
Senterkvinnene hadde også på vegne av oss selv og fylkespartiet ansvar for å takke
og gratulere Åslaug Sem-Jacobsen med stortingsplass!

Senterkvinnene er representert hos fylkespartiet:
- I fylkesstyret
- I valgkomiteen
- I resolusjonskomiteen
Senterkvinnene nasjonalt:
Vi har lederenJ Beate Marie Dahl Eide er leder av senterkvinnene.
Styret i Telemark Senterkvinner har et godt arbeidsklima og får god hjelp og støtte fra
fylkessekretær Sveinung Leikvoll.
Torunn Brukåsa Kleiva, leder

9.Studie -og skuleringsverksemda i 2017.
Valgåret 2017 er prega av stor aktivitet i partiorganisasjonen i fylket og med
kommunerådsmøter og valgkamparbeid har vi registrert følgjande tal studietimer
i 2017: pr 24.04: 196 registrerte studietimar .

10. Oppsummering.
Oppsummering:
Telemark Senterparti var valgvinneren i Telemark ved årets stortingsvalg. Fylkesstyret vil
takke hele organisasjonen for et strålende arbeid i 2017 og vil fortsette arbeidet for å styrke
Senterpartiets stilling i fylket. Etter fylkesstyret sin mening gjøres det best ved å styrke det
organisatoriske arbeidet i lokallaga og fylkeslaget i det kommende arbeidsår, for derved å
gjøre oss sterke og godt rusta til fylkes- og kommunevalget i 2019.I tillegg er det helt ny
situasjon med egen stortingsrepresentant som vil bety mye for arbeidet i alle ledd i
Telemark Senterparti.
Fylkesstyret takker for samarbeidet i siste arbeidsår, og ønsker vel møtt til fornyet innsats
dette året.
Olav Urbø (s) Åslaug Sem-Jacobsen (s) Torunn Brukåsa Kleiva (s) Hildegunn Lassemo (s)
Borgar Kaasa (s) Bjørn Sverre Sæberg Birkeland (s) Odin Dybdahl Aarlid (s) Terje RiisJohansen (s) Knut Jarle Sørdalen (s) fast møtende 1. vara.
Sveinung Leikvoll, fylkessekretær

VEDLEGG:

Fylkestingsgruppe årsmelding 2017
Årsmelding fra fylkestingsgruppa.
Terje Riis-Johansen,Skien, gruppeleder
Beate Marie Dahl Eide, Seljord
Olav Urbø, Tokke

Åslaug Sem-Jacobsen, Notodden (til og med valget 2017)
Heidi Herum, Bamble
Knut Jarle Sørdalen, Kragerø

Fylkestinget i Telemark har det siste året hatt èn sak som i stor grad
også har påvirket øvrige saker: Fylkessammenslåingen mellom
Vestfold og Telemark. Årets årsmelding fra fylkestingsgruppa blir av
den grunn spesiell fordi det er siste året fylkestinget i Telemark har
gjort sine egne, uavhengige vurderinger og vedtak. Allerede i
inneværende år vil fellesnemnda for Vestfold og Telemark få stor
innflytelse på hvilke vedtak fylkestinget i Telemark kommer til å
gjøre. Fra 1/1-2020 er det et felles fylkesting som vil overta rollen til
dagens to.

Telemark Senterparti har vært fylkestingets og Telemarks tydeligste
parti for å bevare Telemark som eget fylke. Vår argumentasjon har
vært at så lenge fylkeskommunene ikke får tildelt vesentlig nye
oppgaver, løses ingen problemer med å slå sammen fylker. Telemark
Fylkeskommunes viktigste oppgaver er i dag drift av videregående
skoler og fylkesveier. I tillegg kommer ansvaret for kollektivtrafikken,
tannhelse, kultur, folkehelse og næringsutvikling. Det er svært
vanskelig å se hvilke forbedringer en vil kunne oppnå på disse
områdene ved å slå sammen fylker.

Fellesmøte mellom arbeidsutvalga i Vestfold og Telemark Sp og med generalsekretær Knut M Olsen
(til høgre)

I fylkestinget har det kun vært Senterpartiet og Høyre som har vært
konsekvente i sitt sin på fylkessammenslåinger. Senterpartiet har
vært mot regjeringens forslag. Høyre har vært for. De øvrige partiene
har inntatt ulike posisjoner i løpet av prosessen. Mest interessant har
det vært å observere en tidvis sterk motstand mot å slå sammen
Vestfold og Telemark, mens samme partier har vært for å slå
sammen Vestfold og Telemark - hvis Buskerud også hadde blitt med.
Stortingsvalget avgjorde denne saken. Da det ikke ble flertall for en
ny Regjering ble det heller ikke flertall for en ny politikk på dette
området. Fylkestingsgruppa tok konsekvensene av dette og har etter
høstens valg, ved gruppeleder, gått inn i Telemarks
forhandlingsdelegasjon. Videre fremover vil det være fellesnemnda
som tar over forhandlingsutvalget sin funksjon. Arbeidet vil og bli
annerledes når vedtakene om sammenslåing nå er gjort. Det er
fylkesutvalget i Telemark, samt MDG sin representant som utgjør
Telemarks delegasjon i fellesnemnda.

Med valget av Skien som regionhovedstad har forhandlingene høsten
2017 endt bedre enn hva det gjorde et år tidligere. Det var samtidig
et naturlig valg som følge av det nye fylkets geografi. Tønsberg blir
hovedsete for fylkesmannsembete.
Mye arbeid gjenstår får det nye fylket er etablert. Dette arbeidet vil
bli styrt av fellesnemnda. Det er grunn til å tro at arbeidet dels vil

være preget av de geografiske grensene mellom dagens fylker, men
at det etter hvert og vil bli de politiske skillelinjene som avgjør.
Telemark Senterparti har et svært godt samarbeid med Vestfold
Senterparti. Det er et bra utgangspunkt for det videre arbeidet.
Fylkestingets øvrige arbeid har i 2017 vært preget av å være i en
«høstefase». Tidligere vedtatte skoleutbygginger ved Skogmo- og
Hjalmar Johansen vgs er avsluttet. Utbyggingen av ny Skien vgs
nærmer seg det samme. Etter betydelig støy tidligere i
byggeprosessen virker nå denne utbyggingen å følge oppsatt skjema
og budsjett frem mot skolestart kommende høst. Årets siste
fylkesting vedtok, mot opposisjonens stemmer, å gå i gang med nye
store skoleutbygginger i Grenland. Både Bamble og Porsgrunn vgs har
betydelige oppgraderings- og byggebehov. Det er allikevel
utfordrende nå å sette i gang nye store skoleutbygginger i Grenland
etter å ha gjennomført investeringer på godt over 1 mrd i samme
område de siste årene. Flertallet i fylkestingsgruppa ønsket derfor å
få mer informasjon og kunnskap om disse utbyggingsprosjektene før
en gjorde eventuelle vedtak. Dette gjaldt blant annet muligheten til
fortsatt å benytte lokalene på Croftholmen. Dette ble nedstemt. Det
er grunn til bekymring for ressurstilgangen ved de mindre skolene i
distrikts-Telemark når svært mye penger nå bindes opp i
nye/oppgraderte skolebygg.
For øvrig har det i 2017 vært mindre debatt om innholdet i
Telemarksskolen enn hva det var i 2016. Det er bra at det er stabilitet
og forutsigbarhet om skoletilbudet ved de enkelte skolene.
Senterpartiet vil sloss videre for et bredt og godt skoletilbud i hele
fylket – også i 2018. Det er imidlertid grunn til å frykte at nye forslag
om skole-kutt vil dukke opp relativt raskt.

Også innenfor samferdsel har 2017 i stor grad vært preget av
tidligere års vedtak. De store veiprosjektene på E-134, E-18 og Rv-36
har bra fremdrift og vil i stor grad bli ferdigstilt i 2018. Det er bra og
et resultat av mye og god jobbing i Telemark over lang tid. Det
samme gjelder gigant-prosjektet med ny jernbane fra Larvik til
Porsgrunn. Grenland vil kunne få et betydelig løft når den nye banen
åpner kommende høst. Desto viktigere blir det nå å få fremdrift i
arbeidet med å få flere av de andre, overmodne,
samferdselsprosjektene i Telemark igangsatt. Det er her spesiell
grunn til å peke på ny E134 over Haukeli.
Like positiv er ikke situasjonen for Lannaveien og våre øvrige
fylkesveier. Knappe statlige bevilgninger har bidratt til at etterslepet
ikke blir mindre på fylkesveiene. For Lannaveien har i en uforståelig
regnefeil igjen satt prosjektet på vent. Det er sterkt beklagelig. Som
følge av det store etterslepet på veivedlikeholdet ønsket et samlet
fylkesting en storstilt fylkesveisatsing i 2018. Det vil derfor bli lagt
mye asfalt i 2018. Det er sårt tiltrengt og en helt riktig prioritering.
Senterpartiet vil arbeide for at også veier med lav årsdøgntrafikk kan
få tildelt ekstraordinære veimidler i 2018
Avtalen om belønningsmidler til Grenland fra staten ble i 2017 fulgt
opp med en ny Bymiljøavtale verdt 250 millioner kr frem til 2020.
Dette gir en unik mulighet til å jobbe videre med å gjøre Grenland
grønnere ved å legge til rette for å kunne sykle, gå eller ta bussen,
som et alternativ til bilkjøring. I 2018 vil en og se de konkrete
resultatene av bypakka ved veiparsellene SkyggesteinSkjelbredstrand på rv 36 i Skien og Lilleelvgatekrysset på rv 32 i
Porsgrunn. Viktige prosjekter som etter ti-år med debatt nå endelig
finner sin løsning. Prosessene med fase 2 i bypakka er også for alvor i
gang. Her pågår det nå spennende debatter om hvilke veiløsninger
som skal prioriteres.

Som det fremgår av årsmeldingen har det innenfor fylkeskommunens
to største ansvarsområder pågått svært mye arbeid i Grenland i 2017.
Dette er nødvendige og gode tiltak, men for Senterpartiet gir det og
en grunn til bekymring for vår evne til å løse oppgaver i fylket for
øvrig. Slik sett er fylkesveisatsingen i 2018 både riktig og helt
nødvendig.
Næringsarbeidet i fylket har i 2017 vært preget av ordinært
tildelingsarbeid knyttet til blant annet regionale utviklingsmidler.
Mange gode søknader har fått støtte til prosjekter det skal bli
spennende å følge videre. Det samme gjelder støtte gitt fra Telemark
Utviklingsfond. Den enkeltsaken som i 2017 skiller seg ut er Statkraft
sin beslutning om å satse på Rød i Skien som område for fremtidig
datalagring. Statkraft sin beslutning er bra for Telemark og
understreker fylkets gode og stabile tilgang på grønn energi. Lykkes
Statkraft i dette arbeidet vil ringvirkningen kunne bli svært store. Det
jobbes tilsvarende godt i Tinn med tilrettelegging for datalagring. Når
en ser hvilke behov verden vil ha for datalagring de kommende år, så
er det svært positivt at vi både i Skien og Tinn er godt posisjonert for
å kunne tilby løsninger og lokaliseringer.
Næringsarbeidet i Telemark handler om samarbeid mellom mange
ulike aktører. Innovasjon Norge er en hovedaktør som samarbeider
godt med det øvrige nærings-Telemark. Det er slik sett uforståelig og
sterkt beklagelig at de lokale styrene nå er lagt ned og at IN sitt lokale
apparat er under press. En svekket tilstedeværelse fra IN i Telemark
vil være svært negativt for næringslivet i fylket og vil kreve mer av de
øvrige næringsaktørene. En overføring av midler og kompetanse til
fylkeskommunen vil være en naturlig konsekvens, hvis IN nå svekker
sin lokale tilstedeværelse og kompetanse.

På kulturfeltet har Notodden og Tinn stått for den mest spennende
utviklingen i 2017. Arbeidet med å gi verdensarvstatusen innhold
begynner nå å gi resultater. Tinn, Notodden, Vinje og Telemark
Fylkeskommune samarbeider godt. Verdensarvkoordinatoren er godt
i gang med sitt arbeid og Norsk industriarbeidermuseum på Rjukan
har tatt den lederrollen i arbeidet som de er gitt. Utgravingen av
kjelleren på Hydrogenfabrikken ved Vemork står som et synlig bevis
på det gode arbeidet som nå gjøres og viser samtidig hvor spennende
historie som ligger til grunn for verdensarvstatusen.
Kulturlivet i Telemark for øvrig har de siste årene fått presentert
mange kuttforslag med til dels store konsekvenser. Senterpartiet har
gått i front for å sikre stabile rammevilkår for kultur-Telemark. Det
legges ned et formidabelt arbeid innenfor idrett, musikk og frivillig
sektor for øvrig. Det blir en viktig oppgave for Senterpartiet å bidra til
at de kan utvikle seg til glede for veldig mange.

Sak 13. Budsjett for 2017

Sak 13.Budsjett for 2018
Driftsinntekter
Kontingent
Tilskudd fra staten
Tilskudd fra fylkeskommunen
Tilskudd fylkestingsgruppe/partipott
Landsmøteavg. Lokallag, 500 pr. lag
Valgkampavgift lokallag
Innsamling valgkamp
Tilskudd Telemark Senterungdom til
prosjektstilling 2018

Regnskap 2017
85.125
297.650
569.353
319.094
88.000
2.000

Budsjett 2017
90.000
303.000
375.000
460.000
9.000
50.000
50.000

Budsjett 2018
92.000 7)
301.000
370.000
455.000
0
0
0
20.000

Andre inntekter- landsmøteavgift
lokale utsendinger
Sum inntekter

7.111

4.000

9000

1.383.583

1.341.000

1.247.000

190.966
24.965

260.000
50.000

270.000* 1)
55.000*2)

72.825
49.465
10.517
19.346
17.478
114.381
431.093

80.000
65.000
30.000
18.000
40.000
170.000
400.000

70.000* 3)
70.000*4)
10.000
24.000
30.000
180.000 5)
430.000 6)

18.000
23.920
84.792

19.000
10.000
107.000 7)

18.000
10.000
0

231.784

200.000 8)

Sum driftskostnader

931.238

1.449.000

1.167.000

Resultat før finansielle poster
Renteinntekter
Renteutgifter
Driftsresultat før finansielle poster

20.244
-1.234

-108.000
-1000

80.000
300

21.478

-109.000

80.300

Årets resultat

21.478

-109.000

67.666

Driftskostnader
Lønn, f.p, arb. avg, forsikring
Telemark Senterkvinner, godtgj
fylkesleder
Telemark Senterungdom
Husleige, lys og varme
Kontorutgifter
Telefon, porto
Aviser
Reiseutgifter tillitsvalgte
Kurs/møter/tlf.møter
Frikjøp fylkestingsgruppe, til
disposisjon gruppa
Serviceavgift hovedorg.
Andre utgifter
Landsmøte 2017
Landsmøte 2014, ekstraord.
Valgkamp 2017

*1) Fylkeslaget må i 2017 dekke 20%
av lønn til fylkessekretær, mot 30% i
2017. Det er også lagt opp til noe
vaskehjelp på fylkeskontoret (6 timer i
veka , 3 gonger a 2 timar
*2) Telemark Senterkvinner:
25.000(auke med 5.000)
Godtgjering fylkesleiar: 30.000
*3) Husleigeutgiftene på
fylkeskontoret er stige til kr 5.451 pr
månad eks strøm
*4) Kopiering: 35.000
Datautgifter: 14.000
Internettaksess: 11.000
Kontorrekvisita: 10.000
TOTALT: 65.000
*5) Fylkesårsmøte 80.000

Styremøte, AU: 10.000
Høstkonferanse : 40.000
Telefonmøter: 30.000
Diverse møter: 5.000
Vestfold-Telemark prosjekt:
15.000
TOTALT: 180.000
6) Av dette går kr 420.000 pr. år til
gruppeleder som godtgjørelse/frikjøp.
7) Kontingent til fylkeslaget for 2018
er kr 125 pr medlem ( i 201/,: 737
betalande medlemmer Sp)

•

Inneståande pr. 0101 2018: 208.505

Følgende kan meddeles som fylkeskonsekvenser av budsjettvedtaket i sentralstyret før jul:

1) Generelt er prosentandelen av fylkessekretærenes lønn som dekkes av Senterpartiet sentralt
justert opp til 80%. 20% skal altså dekkes av fylkeslaget og må budsjetteres. Noen få fylker
har avvikende ordninger. Ta kontakt dersom du ikke allerede har vært i dialog med oss om
dette.
2) Serviceavgiften er videreført i perioden med samme sats. Serviceavgiften dekker
regnskapsførsel og IT-tjenester.
3) Kontingentsatsene er videreført i 2018/19 (kr. 500 fordelt med kr. 325/125/50).
4) Reisekontoene er videreført fordelingsmessig som i 2017, men slik at Trøndelags post er slått
sammen.
Departementet har ikke fastsatt endelige satser for tilskudd 2018, men i vedtatt budsjett er posten
økt med 1,35% i forhold til 2017.

Med vennlig hilsen

Anders Eidsvaag Graven
Økonomi-/IT-ansvarlig

Sak 14. Opplegg for partimessige konsekvensar av
samanslåing Vestfold og Telemark.

Sak Fylkesårsmøte om partimessige konsekvenser av
fylkessammenslåing Vestfold-Telemark.
Innstilling til fylkesårsmøtene 2018 Vestfold og Telemark ang partimessige
konsekvenser av sammenslåing Vestfold-Telemark.

Det vises til brev fra Senterpartiets sentralstyre og referat fra fellesmøte mellom
arbeidsutvalgene i Vestfold, Telemark og generalsekretær Knut M Olsen.
Fylkesstyrene i Vestfold og Telemark Senterparti innstiller på at organisasjonene i hovedsak
består innenfor de rammer som framgår av partiets gjeldende vedtekter men får betegnelsen
stortingsdistriktslag.
Begge fylkene vil sette saken på sakskartet i fylkesårsmøtene i henholdsvis Telemark 9.og
10.februar og Vestfold 10.februar. Orientering og vedtak på bakgrunn av innstilling fra
fylkesstyrene.

Forslag til vedtak:

1.

Organisasjonene består i hovedsak innenfor de rammer som framgår av partiets
gjeldende vedtekter, men får betegnelsen stortingsdistriktslag

2.

Det etableres en organisasjonsmessig overbygning basert på det nye fylket Vestfold
og Telemark. Det nye fylket trer i kraft i 2020. Overbygningen består av
arbeidsutvalgene i de to fylkene supplert med gruppeleder i fylkestinget.
Overbygningen får navnet FellesAU. Fram til 2020 har FellesAU to gruppeledere.

3.

FellesAU får følgende oppgaver:
• Nominasjonsarbeidet til fylkestingsvalget, herunder oppnevning
av nominasjonskomité og innkalling til nominasjonsmøte. Endelig nominasjon av
kandidater foretas av et nominasjonsmøte bestående av utsendinger fra alle
lokallagene det nye fylkestingsvalgdistriktet, samt representanter fra
Senterungdommen og Senterkvinnene i henhold til partiets vedtekter.

•

•
•
•

Utarbeidelsen av nytt fylkestingsvalgprogram, herunder oppnevning av
programkomite og innkalling til møte for endelig behandling av programmet. Det
er det felles fylkesårsmøtet mellom Vestfold og Telemark i 2019 som endelig
vedtak fylkesprogrammet for perioden 2019-2022.
Planlegging, gjennomføring og evaluering av fylkestingsvalgkampen.
Sammenkalle partiets gruppe i fylkestinget etter nyvalg og medvirke til at den blir
konstituert med leder, nestleder og sekretær, og sørge for best mulig representasjon
i fylkeskommunale ombud.
Søke om statlig tilskudd, fordele tilskuddet på stortingsdistriktslagene i fylket,
sammenstille regnskapene og foreta samlet regnskapsrapportering til SSB.

4.

Felles styresamling 2.og 3. mars setter sammen nominasjonskomite fylkestingsvalg
2019 og programkomite fylkestingsvalg 2019. Ledervervene i nominasjonskomite og
programkomite fordeles mellom de to fylkene. Nemnden vil bestå av 3-5 personer fra
hvert av fylkene og 1 senterungdom fra hvert av fylkene og 1 fra hvert av fylkene til
Senterkvinnene.

5.

Fylkesårsmøtene i 2018 gir fullmakt/delegerer til de nye fylkesstyrene å jobbe videre
med saken. Det tas sikte på et endelig vedtak knytta til organisering på
fylkesårsmøtene til partiene som blir holdt på samme sted og samme dag i 2019.

Felles innstilling fra fylkestyrene i Vestfold og Telemark.

