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Kathrine Kleveland, leder i Vestfold Senterparti

Gode årsmøter!
Det er litt rart å stå i Telemark å framføre leders tale for Vestfold Senterparti. Men det er mye
som er rart for tiden. Det er rart, men først og fremt utrolig moro at vi hadde15,6% på en
meningsmåling nylig og toppet den med 16 % i Vårt Land onsdag.
Og jomen kunne Dagbladet melde at vi har landets mest populære partileder også?
Er vel ikke mange som er overrasket over det her, men det er veldig moro å se!

Det er regionreformen som er skyld i at vi er her, og det gir flere konsekvenser enn at vi er
her. Nestleder i Vestfold Senterparti, Per Harald Agerup, har regna ut at det ved valget i 2019
vil det være om lag 1300 færre personer som står på valglister i Vestfold enn i 2015. Det vil
velges 140 færre kommunestyrerepresentanter.
Dette er ikke bare sentralisering, det er også tap av verdifulle stemmer i den offentlige
debatten, rett og slett mindre demokrati!
Da er det et paradoks at mens færre får være folkevalgte, velger statsministeren selv å utvide
framfor å effektivisere. Norge har aldri hatt en større regjering. Med 22 statsråder og 48
statssekretærer setter Solberg-regjeringen rekord, og det bygges to ekstra stortingsplasser i en
indre ring i Stortingssalen.

En behøver ikke være Nei til EU-leder for å trekke fram at så gode tall som vi har på
meningsmålingene nå, har vi ikke hatt siden i forkant av nei-seieren i 1994.
Det er 25 år siden, og fortsatt klinger ordene folkestyre, suverenitet, demokrati og solidaritet
godt og passer rett inn i Senterpartiets sjel.
Det er fortsatt best at vi som nasjon bestemmer sjøl, og ikke er en del av et EU som går mot
mer union, på stadig flere felt som energi, forsvar, jernbane. Det handler ikke om egoisme og
å være seg sjøl nok. Det handler det om å ta vare på demokratiet vårt og bruke vårt folkestyre,
slik vi i Senterpartiet er kjent for!

Regionreformen med sine robuste regioner skulle få flere og større oppgaver. Her er selvsagt
Senterpartiet knall klare og har to bestillinger:
Riksantikvaren bør flyttes til Vestfold og Telemark. Vårt fylke vil med våre mange
middelalderbygg og kirker, vikingfunn, industrihistorie og kulturmiljø - faktisk være det
fylket i landet med desidert flest kulturminner.
Det er allerede et gode fagmiljø på feltet, det vil være med på å styrke oss som et kulturfylke
og gi 150 nye arbeidsplasser! Bildet er av Borre kirke, en av landets mest severdige
middelalderkirker.
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Dessuten må Politihøyskolen legges til Vestfold og Telemark som lenge har jobbet aktivt for
dette via prosjektet Blålysregionen. Politistudentene har vært mest fornøyd i Stavern, det er et
bra fagmiljø, Larvik er klar til å ta i mot, og navnet Blålysregionen spiller på all den
beredskap som allerede ligger i det nye fylket vårt.

Hva har disse to felles (bilde av dronning Elizabeth i lysegrønn drakt og hatt og Trygve
Slagvold Vedum) Det kan se ut som om det er grønnfargen, men nei. Både dronning Elisabeth
og partileder Trygve bruker de samme ordene, og jeg vil sitere dronningen først:
-Når vi leter etter nye svar i en moderne tidsalder, foretrekker jeg en gammel og godt utprøvd
oppskrift, som det å snakke pent om hverandre, sa dronning Elisabeth på nyåret.
Det kan ha noe med brexit å gjøre, men i denne talen skal jeg ikke forfølge det temaet.
Jeg glad for å ha en partileder som stadig oppfordrer oss til det samme, snakke pent om
hverandre, og som Trygve sier, og om du har noe annet å si om noen så ta det direkte.
Vi skal være politisk uenige og ha tøffe debatter, men om vi er rause med andre – blir vi rike i
sammen!

I 2019 er et år i lokaldemokratiets tegn! Det er kommunevalg, og det er 100 år siden allmenn
stemmerett ble innført. Tillit - og frie demokratiske valg - er umistelige verdier for et
samfunn.
Som politisk parti nær folk skal vi gi vanlige folk bedre vilkår og større makt over egen
hverdag. Det er også ei godt utprøvd oppskrift, derfor tror vi på en tillitsreform.
Der Regjeringa vil konkurranseutsette og privatisere, er vårt alternativ en tillitsreform, med
mindre målstyring, mindre byråkrati og mer tillit til dem som jobbar i førstelinjetjenesten.
Regjeringen drar samfunnet i feil retning og truer viktige verdier som velferdssamfunn vårt er
bygd på som fordeling, forvaltning og folkestyre.
Vi har mye å gå til valgkamp både for og i mot. Sentralisering, passkøer, regjeringens
løftebrudd, oppvekstvilkår, utdanning, eldreomsorg og sunne og gode mattilbud, veier og
bredbånd til alle, et helsetilbud nær deg, lista kan selvsagt bli lengre

«Ditt og mitt Vestfold og Telemark - et kunnskapsbilde i utvikling» er et dokument vi
behandlet i Fellesnemda for det sammenslåtte fylket Vestfold og Telemark denne uka.
Jeg lar meg bekymre av noen tall derfra: I januar hadde Vestfold og Telemark den nest
høyeste ledigheten i landet med henholdsvis 3,2% og 3% ledige, mens landsgjennomsnittet
var på 2,6%. Høy arbeidsledighet, særlig blant unge og innvandrere er bekymringsfullt.
Regionen vår har også landets høyeste andel barn i lavinntektsfamilier, mange av disse med
innvandrerbakgrunn.
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Varig velstand for alle krever evne og vilje til å ta vare på alle, eller som Kim Larsen sier: Jeg
kan ikke forstå hvad en regering skal gjøre godt for hvis det ikke er for at hjælpe de svage. De
stærke skal sku nok klare seg.

Da stortingsrepresentanten vår, Åslaug Sem Jakobsen, var i Vestfold i januar, besøkte vi
Slottsfjellmuseet som allerede tester ut gratis museum hver tirsdag.
Museer som sted for kunnskap, samvær og avkobling er sammen med bibliotek og arkiv gode
kilder til kunnskap og opplevelser, historie og ny kultur. Derfor foreslår Senterpartiet en
prøveordning med gratis museer, nettopp for å gjøre museene også tilgjengelig for alle!
Gratis museum er lurt, flere andre land har gjort det får, og sett at det gir økt besøk!

Noen problematiserer Senterpartiets klimapolitikk. Senterpartiet er enig i det meste av det
som er Norges klimapolitikk. Det er enighet om de store tiltakene som satsing på fornybar
energi, CO2-avgift, El-bil-politikk, omlegging av bilavgifter, tilskudd til klimatiltak gjennom
ENOVA og utbygging av jernbane.
I tillegg vil Senterpartiet blant annet:
- Øke satsing på skogbruk og treplanting for å binde mer CO2.
- Si nei til tredje rullebane på Gardermoen
- Økt satsing på å flytte gods fra vei og over på båt
- Økt satsing på landbruksforskning for å produsere mat med lavere utslipp av klimagasser
- Et CO2-fond for næringslivets transporter for omstilling til mer klimavennlig transport
- Redusert moms på kollektivtrafikk
Det er bra med en klimadebatt, den tar vi gjerne!

Når jeg skal si noe om folkehelse velger jeg padleleden. Etter to års arbeid ble Padleled
Vestfold åpnet i fjor sommer med 622 kilometer padleruter langs hele Vestfoldkysten.
Padleled Vestfold er et lavterskeltilbud, igangsatt av fylkeskommunen, i samarbeid med blant
annet kystkommunene. Mål er å stimulere til økt fysisk aktivitet og bruk av den flotte
Vestfoldskjærgården. 91 turforslag med kart, tips og råd i en kartbok. I tillegg er det laget
enkle overnattingsplasser, såkalte padlehuker
Når det handler om folkehelse, må jeg også nevne jordmor- og barselomsorg. Senterpartiet
fikk flertall i Stortinget i fjor for at regjeringen må jobbe med bedre barselomsorg, blant annet
styrke den kommunale jordmortjenesten og gjøre det mer attraktivt for kommuner å tilsette
jordmødre. Stortinget ba også regjeringen «sikre at kort liggetid på sykehus skal være
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kvinnens eget ønske, ikke økonomisk betinget. Vi ser Danmark har snudd, og lar
barselkvinnene være lengre på sykehus.

FN oppfordrer alle land til å produsere mat basert på sine nasjonale ressurser.
Vestfold har blitt kalt brødboks og grønnsakshage, og samlet ser vi at Vestfold og Telemark
vil få stor matproduksjon, ikke minst på grønt, frukt og bær. Bildet jeg viser er hjertesalat fra
Nøtterøy.
Regionalt Næringsprogram for landbruket i Vestfold og Telemark
ble vedtatt i fylkestinget sist uke. I Senterpartiets innlegg trakk jeg fram den positive
klimaeffekten ved økt satsing på biogass produsert ved husdyrgjødsel og bruk av biogjødsel
som erstatning for mineralgjødsel.
Hva med å styrke de videregående skolene med naturbruk i Vestfold og Telemark så de kan
bli ledende i klimasatsing med inspirasjon fra den magiske fabrikken med biogass i Vestfold?
Hva med en magisk skole i Telemark på Søve, mens vi har en magisk fabrikk i Vestfold?
Et av de konkrete mål for Vestfold og Telemark fylke er at bruk av trevirke skal økes til 1
kubikkmeter per innbygger i fylket per år i 2020 og så skal økes videre. Nytt fylkeshus, nye
videregående skoler må bygges i tre - og regjeringskvartalet.
Arthur Buchardt som nettopp ferdigstilte Norges høyeste trehus, Mjøstårnet, sa det treffende:
Regjeringskvartalet må bygges slik politikerne mener vi bør oppføre oss, kortreist,
bærekraftig og miljøvennlig, altså limtre og massivtre.

Senterpartiet er et næringslivvennlig parti, mens når det gjelder pelsdyrnæringa er regjeringa
tvert i mot er næringsfiendtlig. Ved siden av Jarlsbergosten har pels vært vårt mest vellykkede
eksportprodukt fra landbruket. Pelsdyrnæringa benytter slakteavfall ingen andre kan benytte.
Jeg spør, hvilken næring er den neste som skal ofres?
Regjeringen er også i full gang med å utrede en mulig ekstraskatt på havbruksnæringen. Er
dette Høyrepolitikk? Senterpartiet frykter at regjeringens plan er at inntektene skal hentes fra
distriktene – for å finansiere regjeringens skattefest på Aker Brygge, som Geir Pollestad nylig
sa i Stortingets spørretime.

Vi går mot valg, og vi skal ha ordførere, varaordførere og mange folkevalgte. I Vestfold skal
Tove Ødeskaug, Henriette Sørbøe Andreassen, Steinar Solum, Richard Fossum, Bjarne
Sommerstad, og Olav Nordheim kjempe om ordførerklubba.
Og på fylket skal vi ha fylkesordføreren! Terje Riis-Johansen, som har vært fylkesordfører
før, og er veldig klar.
Det er tid for ny valgkamp, Senterpartiet skal framstå som et troverdig prosjekt, både sentralt
og lokalt: Senterpartiet skal fortsatt være nær folk, lytte til folk og ta hele landet i bruk. Vi
skal utnytte både menneskelig ressurser og naturresurser, vi skal fordele rettferdig, og vi skal
bygge på forvaltningstankegangen.
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I går ettermiddag ringte et meningsmålingsinstitutt, og ville stille spørsmål om politikk. Klar
jeg sa ja, og stolt kunne jeg svare Senterpartiet fire ganger!Jeg tror mange flere enn meg også
svarte Senterpartiet i går!
Nå gleder jeg meg til å gå i valgkamp sammen med dere!
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