Innstilling til fylkesårsmøtene 2018 Vestfold og Telemark ang
partimessige konsekvenser av sammenslåing Vestfold-Telemark.
Vi viser 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 innstilling til fylkesårsmøtene:
Vedtak:
1. 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
og trer i kraft etter at vedtak er fattet på de to fylkenes årsmøter
9/10-2 2018. FellesAU har to gruppeledere fram til 2020 med sine
oppgaver i forbindelse med nominasjon, program og valg samt den
tette dialogen med fellesnemdmedlemmene fra Sp. Mens etter 2020
er det den ene gruppelederen i det nye fylkestinget som inngår og at
da kommer oppgavene med økonomi og rapportering.
FellesAU får 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. Det er det felles fylkesårsmøtet mellom
Vestfold og Telemark i 2019 som endelig vedtak fylkesprogrammet
for perioden 2019-2022.
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. Felles styresamling for de nye fylkesstyrene i Vestfold og Telemark
på Skjærgården Hotell og Badepark i Langesund 2.og 3. mars setter
sammen nominasjonskomite fylkestingsvalg 2019 og programkomite
fylkestingsvalg 2019. Det er enighet om at ledervervene i
nominasjonskomite og programkomite fordeles mellom de to
fylkene. Begge fylkene bes jobbe med aktuelle navn til komiteene.
Det foreslås like mange i nemndene fra hvert av fylkene med 3-5
personer 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.
3. Etter denne felles styresamlingen er det overbygningen som består
av arbeidsutvalgene og gruppelederne i de to fylkene som overtar
ansvaret for den videre framdrift med nominasjons og
programarbeidet. For å sikre god forankring er det viktig med tett
kontakt mellom fellesAU og de 3 medlemmene av fellesnemndene og
partiorganisasjonen ellers i Vestfold og Telemark. Det kan være klokt
å benytte seg av fylkesrådet (retningslinjer for fylkesråd er i
Senterpartiets vedtekter) aktivt etter fylkessammenslåingen
01.01.2020 for å involvere flest mulig etter valget i 2019.
4. 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.

VEDLEGG:
1. Brev fylkeslagene om partimessige konsekvenser av kommune-og fylkessammenslåinger,
datert 19.12
2. Referat fellesmøte AU Vestfold og Telemark med gen.sekretær Knut M Olsen, datert 0801
3. Nominasjonsprosess og programarbeid fylkestingsvalget 2019, datert 31.01

