Hyttebeboernes helse har sin pris, la hjemkommunen betale!
I lov om kommunale helse- og omsorgstjenester står det: ”Kommunen skal sørge for
at personer som oppholder seg i kommunen, tilbys nødvendige helse- og
omsorgstjenester.” Store hyttekommuner vil etter denne loven straffes økonomiske
ved å tilby sine hyttebeboere helsetjenester som hjemkommunen til brukeren mottar
rammetilskudd for.
Vestfold Senterparti mener det er urettferdig at hyttekommunen må dekke denne
utgiften med ordinære budsjettmidler.
Med stadig større komfort på hyttene, velger mange å oppholde seg stadig mer i sin
hyttekommune og benytte seg av tjenester der, uten at hverken skatt eller tilskudd
tilkommer kommunen. Listen over helsetjenester hyttekommunen må dekke er lang.
Noen av de største utgiftene er legevakt og hjemmesykepleie. Etterspørselen etter
tjenestene vil variere gjennom året, noe som gjør det vanskelig for kommuner å
bemanne, budsjettere og sikre at alle får den hjelpen de har krav på.
Regningen for helsetjenester bør derfor sendes til den kommunen der brukeren er
skattepliktig registret.
Vestfold Senterparti vil:
* Sikre at kostnader knyttet til helse- og omsorgstjenester for personer som oppholder
seg i en annen kommune enn hjemkommunen, faktureres til kommunen der bruker er
skattepliktig.

Kunnskap er grunnlaget for å skape nye arbeidsplasser
Menneskene og deres kunnskap er de viktigste ressursene et land har. Norge er en
kunnskapsnasjon. Kunnskap er nødvendig for å møte de utfordringer samfunnet vårt
står overfor i årene som kommer, skape fremtidens arbeidsplasser og for at Norge skal
kunne hevde seg internasjonalt.
Vestfold Senterparti vil styrke den yrkesrettede fagskoleopplæringen. Personer med
fagskoleutdanning har både praktisk og teoretisk kompetanse. Denne kombinasjonen
er svært attraktiv for næringslivet. Det må opprettes flere studieplasser. Disse må
sikres finansiering og videreføres med høy kvalitet. Det er en forutsetning at utvikling
av utdanningene skjer i tett samarbeid med næringslivet. Høyere yrkesfaglig
kompetanse må verdsettes på samme måte som høyere akademisk kompetanse. I
tillegg må utdanningssystemet være fleksibelt, slik at elever/studenter kan bevege seg
mellom ulike deler av utdanningssystemet og få innpass av fag på tvers av fagskoleog høyskoleutdanninger.
Vestfold Senterparti mener basisfinansieringen av universitets- og høyskolesektoren
bør økes og resultatfinansieringen begrenses til områder som er av særlig interesse for
landet. Senterpartiet mener følgende områder bør prioriteres:
* hav og maritim næring
* klima, miljø og energi
* teknologi
* samfunnssikkerhet
Praksis og studentinvolvering må integreres sterkere i studieløpet. Studentene må i
større grad få ta del i forsknings- og utviklingsarbeid underveis. Innovasjon og
entreprenørskap må inngå som en naturlig del av studentenes hverdag.
Samfunnet og arbeidsmarkedet endres raskt. Høyskolene og universitetene må evne å
tilpasse seg de omstillingene og behovene som oppstår. Derfor må høyere utdanning
være tett koblet på arbeidslivet. Kritisk tenkning, problemløsning, kommunikasjon,
samarbeid og tverrfaglighet må stå sentralt. Arbeidslivsrelevans må være
gjennomgående. Alle studenter må få tilbud om studiepoenggivende praksis som del
av studiet. Det må utvikles programmer som sikrer arbeidslivet den kompetansen som
trengs gjennom praksis som for eksempel industrimaster hvor studenten studerer 50
prosent og jobber 50 prosent i en relevant bedrift etter modell fra Universitetet i
Sørøst-Norge. På denne måten kan bedriften være med på å forme sin kandidat
samtidig som bedriften får tilgang til den siste forskningen.
Kontakt mellom forskningsmiljøene og samfunnet ellers er avgjørende for å sikre
praktisk bruk av forskningsresultat i næringsutvikling, forvaltning og
samfunnsutvikling. Forskningsresultater kan kommersialiseres slik at forskningen kan
danne grunnlag for innovasjon og gründervirksomhet. Digitalisering er et sentralt
virkemiddel for å heve kvaliteten og relevansen i forskning og høyere utdanning
generelt. Det må utvikles ordninger som bidrar til å utløse mer finansiering av

forskning fra næringslivet. Satsing på forsking, høyere utdanning og
teknologiutvikling skal bidra til at Norge når klima- og miljømålene og samtidig
skape nye arbeidsplasser.

Parkeringsplasser for helse- og omsorgspersonell
Helse- og omsorgspersonell har hektiske og krevende arbeidsdager. Dette innebærer
også kjøring av brukere/pasienter til for eksempel tannlege, lege, aktiviteter og
apotek. I tillegg kan det være vanskelig å finne ledig parkeringsplass ved
hjemmebesøk hos bruker/ pasient. Samtidig blir det stadig færre tilgjengelige
parkeringsplasser i bysentrum. Dermed er helse- og omsorgspersonell ofte nødt til å
bruke mye tid på å finne ledig parkeringsplass. Tid som burde vært brukt på andre
mere samfunnsnyttige oppgaver.
Vestfold Senterparti mener det må settes av egne parkeringsplasser for helse- og
omsorgspersonell i byene. Dette vil effektivisere jobben for de ansatte, og vil ikke
koste kommunene mye å iverksette. I tillegg vil det være et enkelt tiltak som mange
vil ha glede av og ikke minst komme brukere/pasienter og pårørende til gode.
Vestfold Senterparti mener at hjemmetjenesten ved utrykning til brukere/ pasienter,
hvor det handler om liv og helse, bør ha mulighet til å sette fra seg bil midlertidig
utenom oppmerkede parkeringsplasser. Dette gjøres med et lett synlig bevis i bilen.

Med strøm skal landet bygges!
Norge er i dag en av verdens fremste produsenter av ren fornybar energi. Dette gir et
unikt grunnlag for fremtidig verdiskapning og reduserte klimautslipp. Det bør derfor
produseres mer elektrisk kraft i Norge.
Potensialet for økt kraftproduksjon er stort. Dagens produksjon på om lag 150
Terrawattimer pr år vil ifølge Statnett kunne økes med 30% de kommende årene.
Utbygging av vindkraft vil kunne stå for det alt vesentlige av denne veksten.
Vestfold Senterparti mener en økt produksjon av elektrisk kraft gir formidable
muligheter for Norge.
* Det vil skape arbeidsplasser knyttet til utvikling og produksjon av strøm.
* Det vil gi muligheter for en betydelig reduksjon av de norske klimagassutslippene.
* Det vil sikre industri og privathusholdninger tilgang på ren energi til en akseptabel
pris.
* Det vil bidra til å utvikle en leverandørindustri som også kan være internasjonalt
konkurransedyktige.
Skal vi lykkes med en slik utvikling må gode rammer for energiproduksjonen være på
plass. Norge må ha full kontroll over egen kraftproduksjon. Enhver avgivelse av
suverenitet på energiområdet til EU er uakseptabelt. Norge må fortsatt ha kontroll
over bygging av utenlandskabler. Kraftutveksling må være på et nivå som står i
forhold til Norske behov og interesser. Kraftutveksling må bidra til både å sikre nye
arbeidsplasser i Norge, trygge forsyningssikkerheten og redusere
klimagassutslippene.
Vestfold Senterparti ønsker å bygge landet. Den beste måten å gjøre det på er å bruke
ren norsk strøm. En overgang til økt bruk av strøm innen industri, landbruk og
transport vil gi oss økt verdiskapning og reduserte klimagassutslipp. Fremtiden er
elektrisk!

Grønn utvikling!
Senterpartiet vil ta hele verktøykassa i bruk i klimaarbeidet. Regjeringens ensidige
fokus på flat CO2-avgift og klimakvoter som hovedvirkemiddel i klimapolitikken gir
ikke nok utslippskutt, rammer skjevt og bidrar til å svekke klimaarbeidet.
Klimapolitikken må ta høyde for at alle skal få mulighet til å omstille seg, enten de
jobber innen petroleum, bor på bygda eller har lav inntekt.
Senterpartiet ønsker å ta i bruk mer fornybar energi for å erstatte fossil energi i bygg,
transport og industri. Vi skal sikre at energien blir brukt effektivt, og unngå sløsing.
Karbon fra jord, skog og hav trengs til bygningsmaterialer, petrokjemi, utvikling av
nye forressurser og som et alternativ til olje i bygg og tungtransport. Det må satses på
utvikling av nye industriprosesser som er mer energieffektive og gir store utslippskutt,
og teknologien må spres til andre deler av verden.

Flytt riksantikvaren!
Vestfold og Telemark er - med et vell av middelalderbygg og kirker, vikingfunn,
industrihistorie og kulturmiljø - de fylkene i landet med desidert flest kulturminner.
Dette betyr at det allerede finnes et kompetent miljø på feltet i regionen, samt at det er
et stort behov for et ekstra fokus på området fra statlig hold. Vestfold Senterparti
mener derfor at det er en svært gunstig løsning både for landet og regionen at
Riksantikvaren (Direktoratet for kulturminneforvaltning ) flyttes fra Oslo til den nye
regionen Vestfold og Telemark. Det vil da gjelde for den statlige delen av de nå vel
150 ansatte som er igjen etter at man har fordelt Riksantikvarens oppgaver til
fylkesnivå.

Politihøyskolen til Stavern
Vestfold og Telemark huser den utdanningsinstitusjonen som i flere år på rad
har hatt de mest fornøyde studentene i hele landet; nemlig Politihøyskolens
avdeling i Stavern. Det er en stopp i prosessen med å muligens flytte
Politihøyskolens avdeling Oslo ut av hovedstaden.
Vestfold Senterparti mener at en flytting av politihøyskolen avdeling Oslo til det
allerede eksisterende studiestedet i Stavern , bør igangsettes snarest. Med et
topp kompetent miljø, god plass, en svært velvillig vertskommune og en sentral
rolle i beredskapsnettverket Blålysregionen, er politihøyskolen i Stavern svært
godt egnet til å huse størsteparten av politiutdanningen i landet.

