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1. Tillitsvalgte
Fylkesstyret har i meldingsåret bestått av:
Leder
1.nestleder
2.nestleder
Studieleder
Styremedlem
Styremedlem
Repr. Vestfold SU
1.varamedlem
2.varamedlem
3.varamedlem
4.varamedlem
Vara for Vestfold SU

Kathrine Kleveland, Holmestrand (bilde)
Per Harald Agerup, Holmestrand (bilde)
Per-Asbjørn Andvik, Tønsberg
Jill Eirin Undem, Tønsberg
Guro Huneide Hetland, Horten
Olav Nordheim, Larvik
Ole Johan Bondahl
Richard Fossum, Færder
Bjarne Sommerstad, Sandefjord
Karoline Lie, Tønsberg
Andreas Jørvum Svendsen, Sandefjord
Christina Myklebust og Halvard Brundtland

Revisorer:

Bjørn Arild Lofsberg og Ole Johan Sundby

Valgkomite:

Nils Johan Andersen (leder), Tove Ødeskaug, Øyvind Midtgaard

Arbeidsutvalget (AU) har bestått av leder og de to nestlederne og har møter etter behov.
Arbeidsutvalget er medlemmer av fellesAU for Vestfold og Telemark Senterparti.
Fylkesleder er automatisk medlem av landsstyret.
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2. Fylkesårsmøtet 2020
2.1 Felles årsmøte Vestfold og Telemark Senterparti
Årsmøtet ble holdt på Hotel Klubben i Tønsberg fredag 28.02 og lørdag 29.02. Det
møtte 133 delegater og 5 gjester/observatører. Varaordfører i Tønsberg, Steinar
Solum (bilde), ønska velkommen til Tønsberg, før fylkeslederne Kathrine Kleveland
og Olav Urbø holdt sine årsmøtetaler.
Fylkesleder fremheva og takka fylkesstyret og fylkessekretær i Telemark Senterparti,
Sveinung Leikvoll, for hjelp av forarbeid og tilretteleggelse av årsmøtet da
fylkessekretær var ute i sykemelding i januar og februar.
Fredag innledet parlamentarisk leder i Senterpartiet, Marit Arnstad, til
generaldebatt.
Lars Martin Myhre underholdt før årsmøtemiddagen.
Vestfold Sp og Telemark Sp avholdt sine egne årsmøter lørdag, før felles debatt.

2.2 Årsmøte Vestfold Senterparti
Det møtte 50 stemmeberettigede til årsmøte i Vestfold Sp lørdagen. Fylkesleder
Kathrine Kleveland ønsket velkommen og overrakte en Trygve-kopp med
firkløversjokolade til våre fire varaordførere vi har i Vestfold; Bjarne
Sommerstad(Sandefjord),Steinar Solum (Tønsberg), Tove Ødeskaug (Holmestrand)
og Richard Fossum (Færder) før hun holdt sin tale til årsmøtet.
Nyansatt politisk rådgiver Even Skårberg Aarnes (bildet) ble presentert for årsmøtet.
Even deler sin 100 % stilling mellom fylkestingsgruppa og fylkeskontora i hhv
Vestfold og Telemark.
Thorvald Hillestad og Henriette Sørbøe Andreassen ble valgt til møtedirigenter. Elisabeth Irgens
Hokstad og Anne Nordby Skarstad ble valgt til møtereferenter.
Resolusjonskomiteen bestående av Andreas Jørvum Svendsen (leder), Jill Eirin Undem, Per Harald
Agerup og Tove Ødeskaug la fram resolusjonene og komiteens forslag til behandling. Følgende sju
resolusjoner ble vedtatt:
«Bind fylket sammen med kollektivtransport!»
«InterCity gjennom Vestfold med dobbeltspor må fullføres innen 2032.»
«Lokalt næringsliv + skolen = sant»
« Framtidas Politiutdanning skal videreutvikles i Stavern»
«Næringsutvikling»
« Vestfold Senterparti krever et nytt jordvernmål»
«Klimatiltak som nytter»
Årsmelding, regnskap, handlingsplan og budsjett ble enstemmig vedtatt. Det var ingen innkomne
saker til årsmøtet.
På vegne av valgkomiteen bestående av Henriette Sørbøe Andreassen (leder), Tor Anton Andersen
og Nils Johan Andersen, la Henriette Sørbøe Andreassen fram valgkomiteens enstemmige forslag.
Valget ble gjennomført i henhold til vedtektene.
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3. Fylkesstyrets arbeid
3.1 Styremøter
Fylkesstyret har hatt åtte styremøter i arbeidsåret og behandlet 73 saker
Arbeidsutvalget (AU) har hatt møter ved behov.
FellesAU for Vestfold og Telemark Sp har ikke hatt noen møter i arbeidsåret.
Fylkesstyret har deltatt i, og representert ved møter, kurs og arrangementer.
Arbeidsåret har krevd strenge restriksjoner på grunn av smittehensyn for fysiske møter, som har
medført at de fleste styremøter har vært gjennomført digitalt. Den utadretta aktiviteten har selvsagt
også vært preget av restriksjoner. Planlegging og gjennomføring av arrangement har vært lagt til
sekretariatet. Det har vært avsatt tid til rapportering fra fylkestingsgruppa, Senterungdommen og
studieleder.
Fylkessekretær inviterte seg selv rundt i lokallaga i høst. To av Topp Tre på Stortingslista har deltatt
på årsmøter i lokallaga. Fylkesleder har hatt jevnlig kontakt med fylkessekretær via e-post og via
telefon ved behov.

3.2 Politiske saker
Fylkesstyret har ikke vedtatt noen politiske uttalelser i arbeidsåret, men får orienteringer om saker
fra fylkestinget. Medlemmer i fylkesstyret er blitt utfordra på å skrive leserinnlegg på aktuelle Spsaker som har resultert i jevne oppslag på debatt- og meningssidene i avisene i Vestfold signert hhv
Kathrine Kleveland, Olav Nordheim og Jill Eirin Undem.
Vestfold Senterparti har hatt flere redaksjonelle oppslag og innslag i NRK Vestfold, i tillegg til våre
egne publiseringer på Vestfold Sp sin Facebookside og hjemmeside.
De sju resolusjoner vedtatt på fylkesårsmøtet 2020 ble fordelt på fylkesstyrets medlemmer for å
arbeide med gjennom året.
Fylkesstyret har svart på alle høringer de har fått tilsendt.

3.3 Programarbeid
Fylkesstyret har arbeidet med Senterpartiets stortingsvalgprogram for 2021-2025. Tre kapitler ble
sendt på høring i lokal- og fylkeslag i august med høringsfrist 13. september, og hele programmet
sendt ut 01. oktober med høringsfrist 20. november. Fylkesstyret utarbeidet høringssvar fra Vestfold
Senterparti som ble oversendt programkomiteen nasjonalt innen fristen.
Følgende saker ble prioritert fra Vestfold Sp:
• UTJEVNING AV SOSIALE FORSKJELLER de grunnleggende tjenester må forsterkes
• VELFERD
• BEREDSKAP
• DIGITAL ALLEMENNSRETT godt merkbart i dagens situasjon med hjemmeskole/kontor
• DOBBELT SPOR og INTERCITY
• KOMMUNEØKONOMI
• Innspill hentet fra resolusjonene vedtatt på årsmøtet 2020
Det er landsmøtedelegatene som har ansvar for siste runde av programarbeid til det endelige utkast
som programkomiteen skal legge fram for vedtak på landsmøtet i juni 2021.
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3.4 100-års jubileum
Senterpartiet markerte rundt i hele landet at partiet var
100 år i 2020. Vestfold Senterparti var heldige med sin
jubileumsmarkering som ble avviklet 13. februar, før
pandemi og smittevernregel stoppet den planlagte
jubileumstaffetten som skulle gått i hele landet.
Arrangementkomiteen besto av Guro Huneide Hetland,
Erlend Vagnild Fuglum og Per-Asbjørn Andvik. De gjorde et
fremragende forarbeid og kvelden ble en suksess.
Arrangementet startet kl 1700 på Jarlsberg hovedgård før til
Sem middelalderkirke, før så å avslutte kvelden med middag
i Gildehallen på Midgard vikingsenter i Borre.
Partileder Trygve Slagsvold Vedum deltok med jubileumstale,
og fylkesordfører Terje Riis Johansen og Oda Maria
Irgens Hokstad deltok med sine visjoner for Vestfold.
En ekstra markering av jubileumsåret ble det også på
sommersamling 19, juni, selve dagen for Senterpartiet sin
100-års dag. Fylkesleder Kathrine Kleveland inviterte hjem
til seg ute i hagen, i god smittevernånd. Fylkesordfører
Terje Riis-Johansen holdt en hilsentale og vår egen politiske
rådgiver Even Skårberg Aarnes underholdt med flott
gitarspill og sang. Flere fra Telemark Senterparti var også
med denne lune sommerkvelden.

3.5 Besøk- og reiserunder
Året har vært preget av smittesituasjonen vi er i, og dermed mindre mulighet for besøksrunder, men
litt har det blitt. Styremedlem Olav Nordheim, fylkessekretær Glittum og politisk rådgiver Even
Skårberg Aarnes var på befaring sammen med stortingsrepresentant Åslaug Sem-Jacobsen på Torås
Fort, etter invitasjon fra Færder Sp til fylkeslaget. Fylkesleder Kleveland og 2. nesteleder Andvik
besøkte Larvik Sp på åpent temamøte om rusreformen. Fylkesleder besøkte medlemsmøte i Færder
Sp med innlagt befaring på Torås Fort.
Høsten ga et lite rom for fysiske samlinger, og fylkessekretær inviterte seg selv som lytter til styre- og
gruppemøter i laga for å bli kjent med medlemmer og politiske saker. Larvik Sp, Færder Sp og
Tønsberg Sp ble fysisk besøkt, samt fysisk treff med leder i Sande- og Holmestrand Sp.
To av Topp Tre på Stortingslista har deltatt på de fleste årsmøter i lokallaga.
Senterpartiet sentralt arrangerte lytteuke for alle fylkeslag men som pandemien satte en delvis
stopper for på opplegget Vestfold Senterparti hadde vedtatt. Fylkesleder og 1. kandidat Kathrine
Kleveland gjennomførte runder digitalt med NHO og fiskerlaget i Vestfold, som også er blitt fulgt opp
i ettertid.

3.6 Kurs og samlinger
Det meste av planlagte kurs og samlinger i 2020 ble avlyst på grunn av den spesielle tiden vi har vært,
og er, inne i. Fylkeslaget fikk likevel gjennomført noen av sine planer:
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Senterpartiets 100-års feiring for Vestfold Sp 13. februar
Sommersamling med fokus 100-års feiring hjemme hos fylkesleder Kathrine Kleveland i juni
Økonomikurs i kommunebudsjett med statsautoriserte revisor Tor Erik Baksås .3 september
Medlemsvervekveld i Tønsberg i høst med Per-Asbjørn Andvik som motivator og «sjefspisker»
Temakveld «Beredskap» 14.november i Rådhuset i Sandefjord
«Vestfold i Sentrum», 30. januar, strømmet direkte fra hotell i Tønsberg

3.7 Hedersmerke
Det var ingen som fikk utdelt hedersmerke i
Vestfold Senterparti siste år.
Hedersmerkeinnehaver og tidligere fylkesleder
Ragnar Bjerknes (midt på bildet) bidrar fortsatt
aktivt i organisasjonen og stiller med full bil på arrangement.
(de andre på bildet: Kathrine Kleveland og Ivar Andreassen)

4. Senterpartiets studieforbund i Vestfold
Forbundet i Vestfold Senterparti er organisert ved studieleder Jill Eirin Undem og fylkessekretær
Lisbeth Glittum. Karoline Lie og Per-Asbjørn Andvik var med og planla Vestfold i Sentrum som fysisk
arrangement.
Fylkessekretær har på forespørsel fra Færder Sp gjennomført «Det grønne hjulet 1» med Færder Sp.
Studieringen gikk over tre kvelder og ble holdt digitalt. Ca 10 personer deltok disse kveldene.
Det er sendt inn 33 studietimer for Vestfold Senterparti og 93 for Vestfold og Telemark Senterparti,
(arbeid i fylkestingsgruppa) for arbeidsåret 2020. For lokallaga er det totalt innrapportert 363 timer.
Det er viktig for alle ledd i organisasjonen at lokallag og fylkeslaget registrerer studietimer hos
Senterpartiets Studieforbund, da dette gir en betydelig økonomisk gevinst.

5. Lokallaga
Vestfold Senterparti hadde pr. 31.12.2020 646 medlemmer som har betalt kontingent for 2020.
Dette er en medlemsoppgang på 24 medlemmer fra 2019.
Vestfold Senterparti har i arbeidsåret hatt seks lokallag fordelt på seks kommuner.
De tillitsvalgte i lokallaga legger ned et imponerende arbeid og engasjement. Det er verdt å merke
seg at de mange verv i laget og kommunepolitikken er delt på få personer.

5.1 Medlemstall lokallag
Lokallag
Larvik
Sandefjord
Færder
Tønsberg

2018
102
89
18
187

2019 2020 Endring
114 118 +4
102
96
-6
30
37
+7
194 202 +8

40

42

(Tønsberg og Re hver for seg i 2018
og lagt sammen)

Horten
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Sande og Holmestrand

179

140

141

+1

615

622

646

+24

(Sande og Holmestrand hver for seg
i 2018 og lagt sammen)

Totalt

6. Ordførerforum
Vestfold har ingen ordførere, men de fire varaordførerne er invitert med i ordførerforumet for
Vestfold og Telemark Senterparti.
Forumet ledes av Even Skårberg Aarnes. Våre varaordførere har vært gode til å stille. Gruppeleder i
fylkestinget, Kathrine Kleveland, er med som observatør.

7. Valg 2021
Mye av forberedelser til valget 2021 er gjort i 2020. Senterpartiet sentralt vedtok partiet nasjonalt sin
strategi for 2021 i oktober 2020. Vestfold Senterparti vedtok sitt arbeidsdokument desember 2020.

7.1 Organisering
Fylkesstyret har det overordna ansvaret for valgkampen til fylkeslaget. Valgkamporganisering og
budsjett for valgkampen er vedtatt av fylkesstyret.
Valgkamputvalget for Vestfold Senterparti består av Per Harald Agerup (leder), Ida Cathrine Nilsen
(nestleder), 1. kandidat Kathrine Kleveland, 2. kandidat Per-Asbjørn Andvik, 3. kandidat Oda Maria
Hokstad, politisk rådgiver Even Skårberg Aarnes, 1. vara Erlend Vagnild Fuglum som fast møtende
medlem. Fylkessekretær Lisbeth Glittum er med som sekretær.

7.2 Nominasjonskomiteen
Nominasjonskomiteen for Vestfold Senterparti ble valgt på fylkesårsmøtet i 2020, med et medlem fra
hvert lokallaga og en fra Senterungdommen. Nominasjonskomiteen for Vestfold valgdistrikt: Guro
Huneide Hetland, Horten Sp (leder), Per Harald Agerup, Holmestrand Sp (nestleder), Karen-Ingrid
Hovland, Færder Sp, Thorvald Hillestad, Tønsberg Sp, Tom Cato Abrahamsen, Sandefjord Sp, Torhild
Utklev, Larvik Sp, Ole Johan Bondahl, Vestfold Senterungdom. Fylkessekretær Glittum var med som
sekretær.
Komiteen startet sitt arbeid primo mars 2020.
1. runde i nominasjon ble sendt lokallaga og senterungdommen 1. april hvor de ble bedt om å
komme med forslag på 7 navn i uprioritert rekkefølge med svarfrist 14. mai. Det kom inn svar fra alle
laga. Komiteen plukket ut fem av de syv med flest stemmer fra lokallaga som de gjennomført
intervjurunde med 9. juni. 2. runde ble sendt lokallaga 9. juni med svarfrist 1. september. Laga ble
bedt om å sette opp sitt forslag til stortingsvalgliste. Alle lag samt Vestfold Senterungdom svarte.
Runde 2. ble offentliggjort 01. oktober 2020.

7.3 Nominasjonsmøtet
Nominasjonsmøtet ble gjennomført fysisk 15. oktober 2020 på Hotell Klubben i Tønsberg. 42 møtte
hvorav 38 var stemmeberettigede. Presse i Vestfold var invitert, men ingen møtte. Alle plasser på
stortingslista ble vedtatt som nominasjonskomiteen sin innstilling.

7.4 Stortingsvalgliste 2021-2025
1. Kathrine Kleveland, 54 år, Holmestrand, Sande og Holmestrand Sp
2. Per-Asbjørn Andvik, 58 år, Re, Tønsberg Sp
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3. Oda Maria I. Hokstad, 24 år, Larvik, Vestfold Senterungdom
4. Jill Eirin Undem, 42 år, Vear, Tønsberg Sp
5. Olav Nordheim, 64 år, Larvik, Larvik Sp
6. Ida Cathrine Nilsen, 31 år, Sandefjord, Sandefjord Sp
7. Knut Olav Omholt, 57 år, Svarstad, Larvik Sp
8. Henriette Sørbøe Andreassen, 31 år, Nykirke, Horten Sp
9. Ronny Jahre, 55 år, Hvasser, Færder Sp
10. Ole Johan Bondahl, 21 år, Vestfold Senterungdom
11. Hans Edvard Torp, 54 år, Våle, Tønsberg Sp
12. Karoline Lie, 24 år, Tønsberg Sentrum, Tønsberg Sp
13. Jon Folkvord, 49 år, Melsomvik, Sandefjord Sp

8. Økonomi og administrasjon
8.1 Økonomi
Fylkeslagets regnskap for 2020 viser et overskudd på kr 313 852,18.
Pr. 31.12.2020 har fylkeslaget en fri egenkapital på kr 629 429, 69 før kr 400 000 er overført til
valgkampen.

8.2 Ansatte
Lisbeth Glittum er fylkessekretær i 80 % stilling, kontorsted Nøtterøy og hjemmekontor. Even
Skårberg Aarnes er politisk rådgiver i 20 % stilling. I tillegg er Skårberg Aarnes ansatt i 60 % stilling
som polisk rådgiver for Vestfold og Telemark Senterparti sin fylkestingsgruppe, og 20 % for Telemark
Sp. Skårberg Aarnes har kontorsted på fylkeskontoret i Bø i Telemark.
Det er ikke ansatt renholder på kontoret i Brattbakken.
Følgende fravær er notert: Fylkessekretær Glittum (bildet) har vært
hhv 50 % og 30 % sykemeldt januar-april 2020 og desember-mars 2021.
Skårberg Aarnes i pappaperm 25.10.20-25.01.21.

8.3 Lokaler
Vestfold Senterparti leier kontorlokaler i Brattbakken 1 på Nøtterøy.
Lokalet deles med Senterpartiet sin regnskapsfører Arne Limkjær.
Limkjær (bilde) fører regnskap for alle fylkespartier i Senterpartiet.
Leieavtalen går ut i 2024.

Fylkesstyret retter en stor takk til tillitsvalgte, folkevalgte, ansatte og alle som har
stått på for Senterpartiets organisasjon og politiske saker og innspill i arbeidsåret!

Tønsberg, 10.03.2020 Fylkesstyret i Vestfold Senterparti
Årsmelding er underskrevet digitalt av alle styremedlemmer
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Vedlegg 1: Til orientering
Årsmelding Fylkestingsgruppa
Gruppestyret og sekretariatet
Følgende er valgt til gruppestyre for fylkestingsgruppa: Kathrine Kleveland gruppeleder Terje
Riis-Johansen, Lise-Marie Sommerstad, Jan Thorsen, Oda Maria Hokstad, Beate Marie Dahl Eide,
Per-Asbjørn Andvik, Knut Jarle Sørdalen og Jill Eirin Undem.
Terje Riis- Johansen og Kathrine Kleveland har møte med hovedutvalgslederne i fylkestinget hver
mandag formiddag.
Even Skårberg Aarnes er ansatt som gruppesekretær og politisk rådgiver i 60 % stilling.

Aktivitet i fylkestinget, fylkesutvalget og hovedutvalgene
Det har vært 10 møter/samlinger i fylkestinget i 2020. 1 ble avholdt fysisk, mens resterende ble holdt
digitalt.
Det har vært holdt 10 møter i fylkesutvalget i 2020. Gruppestyret behandler fylkesutvalgssakene på
sine faste mandagsmøter.
Det er holdt 44 møter for alle hovedutvalg (HU) i 2020.
Fylkestingsgruppa møtes før møtedagene i HU og fylkestinget. ?? var gruppemøtene holdt fysisk,
resten av året har det vært Teamsmøter.
Fredag 14. – lørdag 15. august var fylkestingsgruppa med fylkessekretærer og varaer samles på
Lifjellstua for et politisk arbeidsdøgn.

Godtgjørelse for verv i fylkeskommunen og gruppa
Fylkesordfører godtgjøres 110 % i sin heltidsstilling av godtgjøringsnivået til en stortingsrepresentant.
I tillegg godtgjøres følgende med sats utfra godtgjøringsnivået til en stortingsrepresentant:
Medlemmene i fylkesutvalget 20 %, gruppeleder med 10 % + fra 6. medlem 1 % pr
fylkestingsmedlem fra Senterpartiet og medlemmer i hovedutvalga og kontrollkomiteen med 10 %.

Politisk plattform for perioden 2019-2023
Resultatet i fylkestingsvalget høsten 2019 ble 14,2 % som ga 9 av 61 mandater i fylkestinget.
Senterpartiet er det tredje største partiet i Vestfold og Telemarks fylkesting. Etter fylkesvalget ble det
inngått avtale mellom Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstre med Terje Riis-Johansen
(Sp) som fylkesordfører og Sven Tore Løkslid (Ap) som fylkesvaraordfører.
Senterpartiet har to av 15 plasser i fylkesutvalget, ingen lederverv i de fem hovedutvalga, men en
nestleder; Kathrine Kleveland i utvalget for Kultur, folkehelse, tannhelse og idrett.
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Medlemmer i fylkesutvalget, kontrollutvalget og hovedutvalgene
Senterpartiets representanter er fordelt slik i fylkesutvalget og hovedutvalgene:
Fylkesutvalget: Terje Riis-Johansen, Skien (leder av utvalget) og Kathrine Kleveland, Holmestrand
Kontrollutvalget: Andreas Kjær, Bamble (er ikke medlem av fylkestinget)
Hovedutvalgene:
Kultur, folkehelse, tannhelse og idrett: Kathrine Kleveland, Holmestrand og Olav Nordheim, Larvik
Samferdsel: Anne-Nora Oma Dahle, Nissedal og Jan Thorsen, Nome
Næring og reiseliv: Per -Asbjørn Andvik, Tønsberg og Lise-Marie Sommerstad, Sandefjord
Utdanning og kompetanse: Jill Eirin Undem, Tønsberg og Knut Jarle Sørdalen, Kragerø
Klima, plan og areal: Oda Maria Irgens Hokstad, Larvik

Aktuelle saker i hovedutvalg/fylkesutvalget/fylkestinget som det er arbeidet med
Gjennomgående sak hele året: Tiltak, støtte, hjelp, veiledning og løsninger til fylkeskommunens
virksomheter samt næringsliv, reiseliv m.fl. som følge av Koronpandemien
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Økonomiplan 2021-2024
Revidert budsjett 2020
Arbeid med nye strategier i sektor næring, innovasjon og kompetanse
Oppgraderingsprosjekter og rassikringsprosjekter
Nettverk for nye byvekstavtaler – regionbyene i Vestfold
Utvikling av Holmestrand Nord
Fremtidig helseforetakstilhørighet Holmestrand kommune
Skoletilbud videregående skoler i Vestfold og Telemark
Oppgradering av fylkesveier
Utredning solceller på VTFK`s bygg
Kriterier for og informasjon om bredbåndsarbeid
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•
•

Regional planstrategi 2020-2024 – Å utvikle Vestfold og Telemark - Verdiskaping gjennom
grønn omstilling
Sikre videregående elevers mulighet til å benytte det fylkeskommunale tannhelsetilbudet i
kommunen der de er elever

Det behandles svært mange saker i hovedutvalgene, fylkesutvalget og fylkestinget gjennom et helt
år, og de som nevnes her er bare et utvalg av disse. Alle saker som er behandlet av fylkestinget,
fylkesutvalget og hovedutvalgene i løpet av 2020, kan man lese mer om via nettsida til Vestfold og
Telemark fylkeskommune - https://www.vtfk.no/politikkogsamfunn

Interpellasjoner fremmet i fylkestinget av Sp-representanter i 2020
Kathrine Kleveland - «Jernbanen må være underlagt folkevalgt kontroll»

Fylkestingsgruppa, politisk sekretær og fylkessekretærer hadde et nyttig og godt
arbeidsdøgn på Lifjellstua i Bø i Telemark i august 2020.

Det ble året hvor fylkesting
måtte foregå via Teams.
Her gruppeleder for Sp-gruppa
Kathrine Kleveland (til v.) og
Jill Eirin Undem fra sine
hjemmekontor.
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Vedlegg 2: Til orientering
Årsmelding Vestfold Senterungdom
Senterungdommen
Vestfold Senterungdom hadde pr. 31.12.2020 34 sjekkes medlemmer som har betalt kontingent. Det
er en nedgang på ?? fra 2019.
Styret har bestått av:
Leder:
Ole Johan Bondahl (bildet)
Nestleder:
Christina Sophie Myklebust
Styremedlem: Halvard Brundtland
Fylkesstyret har ikke hatt noen fysiske møter etter fylkesårsmøtet, men har hatt jevnlig kontakt over
gruppesamtaler i Facebook. Her har det blitt diskutert aktuelle saker, og innspill til arbeid i
Senterpartiets fylkesstyre og Landsstyret i Senterungdommen.

Fire delegater + Lise-Marie Sommerstad som observatør deltok på Senterungdommens Landsmøte
som i år ble arrangert på Fornebu. Dette fant sted andre helgen i november.
I tillegg har Vestfold Senterungdom deltatt på Landsstyremøtene i Senterungdommen som holdes tre
ganger i året. Flere medlemmer har deltatt på nasjonale debattskoleringsarrangementer og Vårslepp.
Flere av lagets medlemmer har vært aktive i lokale medier med leserbrev. Lagets Facebookside blir
sporadisk benyttet og har per 25.august 318 likerklikk, 60 mer enn samme tid ifjor.
Vestfold Senterungdom har de siste åra slitt med rekruttering og det å ha et aktivt lag. Det ble derfor
vedtatt på deres årsmøte september 2020 at de ville slå seg sammen med Telemark Senterparti.
Årsmøte ble avhold i hhv Vestfold Senterungdom og Telemark Senterungdom 30.01.2021, med
påfølgende stiftelsesmøte. Fylkeslaget heter nå Vestfold og Telemark Senterungdom.
Fra Vestfold sitter Christina Myklebust i fylkesstyret til Vestfold og Telemark Senterungdom, og er
valgt som lagets utsending til Vestfold Senterparti sine styremøter.
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Vedlegg 3: Til orientering
Resolusjoner vedtatt på fylkesårsmøtet Vestfold Sp 2020
Nr. 1 Bind fylket sammen med kollektivtransport!
I januar 2020 ble fylkene Vestfold og Telemark slått sammen til ett fylke og kollektivtilbudet blir en av
fylkets viktigste arbeidsoppgaver. Det blir viktig å ha en helhetlig plan for hvordan kollektivtilbudene i
det nye fylket raskest kan samordnes og utvikles videre. For at det å reise kollektivt, både med buss
og tog, skal være et reelt alternativ i hele fylket, må det være billig og lettvint å velge disse
alternativene. Å reise kollektivt er både positivt for klimaet, og for befolkningens mulighet til å reise
innad i fylket, både lokalt og regionalt. Kollektivtilbudet blir et viktig middel for å se hele fylket i ett,
utvikle et godt samarbeid og dermed binde fylket sammen.
Vestfold og Telemark fylkeskommuner har i dag organisert kollektivtransporten forskjellig. Dette
innebærer at de to enhetene som i dag har ansvaret for kollektivtrafikken nå skal samles til en enhet.
Enhetene er i dag organisert som henholdsvis aksjeselskap og enhet i fylkeskommunen. Fellesnemda
for det nye fylket har bestemt at bestillerselskapene for busstilbudet, Farte og VKT, skal slås sammen
til én enhet i fylkeskommunen for å organisere kollektivtrafikken i både Vestfold og Telemark, noe
som er et viktig skritt i retning et helhetlig kollektivtilbud i det nye fylket. I forbindelse med denne
sammenslåinga, må det være et mål å gjøre det billigere og lettere å reise innad i fylket, og det er på
tide å begynne å se på tog som en del av det interne kollektivtilbudet.
Sammenslåinga av fylkene, og av kollektivtilbudene, åpner for muligheter til nye samarbeidsavtaler
mellom Jernbanedirektoratet og fylkeskommunen. I større byregioner, som Oslo regionen, er
kollektivtilbudet planlagt som et sammenhengende nettverk med full integrasjon av billetter og
priser. Prisstrukturen er sonebasert og gjelder på buss, bane, båt og tog. Vestfold og Telemark må
forsøke å etablere en lignende avtale for å sikre bedre korrespondering mellom busstider og togtider,
hvor buss og tog supplerer hverandre og gir samlet økt frekvens. Samtidig burde det være en felles
kombinasjonsbillett for buss og tog hvor en kan reise med både buss og tog på samme billett. Ikke
minst bør det dermed legges opp til at det ikke er noen egen togpris for å reise med tog innad i
fylket, men at reisen er likeverdig med en bussreise innad eller mellom de samme sonene.
Kollektivtransport skal være et reelt alternativ i det nye fylket, og for å redusere prisene på buss- og
togreiser må vi se både hele fylket og hele kollektivtilbudet under ett.
Vestfold og Telemark Senterparti vil:
• Slå sammen bestillerselskapene for busstilbudet, Farte og VKT, til én enhet i fylkeskommunen for å
organisere kollektivtrafikken i både Vestfold og Telemark.
• Etablere et sonesystem for hele fylket som innebærer både tog og buss, hvor det er billig å reise
innad og mellom soner.
• Arbeide for samarbeidsavtaler mellom Jernbanedirektoratet og fylkeskommunen som innebærer
kombinasjonsbilletter mellom buss og tog med likeverdige priser.
• Sikre god korrespondanse og supplering mellom buss- og togtider.
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Nr. 2 InterCity gjennom Vestfold med dobbeltspor må fullføres innen 2032.
Vestfold og Telemark Senterparti kan ikke akseptere den usikkerheten som er skapt fra sentralt hold,
og forlanger at InterCity med dobbeltspor mellom Tønsberg og Larvik prioriteres inn med
økonomiske investeringsmidler i Nasjonal Transportplan 2022 – 2032. Vestfoldbanen må på sikt
kobles på Sørlandsbanen.
InterCity-prosjektet planlegger en dobbeltspora jernbane som går innom byer og tettsteder i
Vestfold. Strekningen mellom Tønsberg og Larvik er til sammen 40 kilometer, og skal etter
gjeldende Nasjonal Transportplan stå ferdig i 2032.
Staten har imidlertid signalisert usikkerhet om framdriften av dette viktige samferdselsprosjektet.
InterCity prosjektet båndlegger nå store deler av bysentrene og arealer mellom byene. Dette fører
igjen til en uholdbar situasjon for innbyggere, grunneiere, næringsdrivende, stedsutviklere og
kommuner. InterCity utbyggingen skal blant annet knytte hovedstadsområdet godt sammen som
bo- og arbeidsmarked. Forsinkelser i utbyggingen av InterCity er en betydelig utfordring for byene
om er direkte berørt, der planlagt byutvikling og arealplanlegging er satt på vent.
Bybeltet i det nye fylket Vestfold og Telemark består av drøyt 300 000 innbyggere fordelt på de sju
bykommunene Skien, Porsgrunn, Larvik, Sandefjord, Tønsberg, Horten og Holmestrand. Bybeltet
knyttes sammen av InterCity der alle i framtida kan nå flyplass, to universitetscampuser,
internasjonal havn, to sykehus og sju bysentra innafor en times reisetid. En ferdig utbygget
InterCity med dobbeltspor gjennom Vestfold vil være med på å redusere klimautslippene og bidra
til en bærekraftig samfunnsutvikling. Den vil gi flere avganger, redusert reisetid og mer
punktlighet.

Nr. 3 Lokalt næringsliv + skolen = sant
Samfunnets syn på hvordan en skolehverdag skal se ut har endret seg gjennom tidene. De fleste er
enige i at puggeskolen har det helt fint på historiens gravplass, men vi er langt ifra i mål med å
skape verdens beste skole. I de nye læreplanene er det mer fokus på arbeidsliv og
gründervirksomhet i skolen, men dette arbeidet mangler en viktig brikke. Alle skoleelever er
deltagere i og formes av et lokalsamfunn. Skoleverket har en del sentralgitte rammer, men de
må ikke glemme at livene våres leves lokalt. Det er synd at elever i dag kan fullføre et helt skoleløp
uten å vite hvordan deres lokalsamfunn ser ut og hvilke muligheter som finnes der når de er ferdig
utdannet. Skolene må legge til rette for møtepunkter mellom lokalt næringsliv, lokale universiteter
og elevene. Kommuner og fylkeskommuner må benytte mulighetene som ligger i et samarbeid
med lokale bedrifter og høyere utdanning, det vil gi uvurderlig læring og en unik skolehverdag for
alle elever. I de nye læreplanene for ungdomsskolen er ansvaret for å finne informasjon om
lokalsamfunnet lagt til eleven. De skal «utforske og kartlegge», men det står ikke noe om å få
«møte, snakke og diskutere med» bedriftene.
Vestfold og Telemark Senterparti mener det bør være rom for lokale tilpasninger i læreplanene og
kommunene bør oppfordres til å legge til rette for å gi elevene lokalkunnskap. Dette vil ha
mange positive ringvirkninger. Ungdommen vil møte en mer variert skolehverdag hvor flere får
oppleve mestring og næringslivet vil få vist frem for ungdom hva de jobber med og hva de trenger i
framtiden. Terskelen for å flytte hjem senere i livet vil også bli lavere og det vil skapes nye ideer og
løsninger i møtet mellom skoleelevene og næringslivet. Møteplassene mellom skolen, høyere
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utdanning og næringslivet er også viktig i den videregående skolen. I dag finnes det flere gode
møteplasser mellom elever i ungdomsbedrifter og bedrifter. Dessverre er mange av tiltakene
rundt om i landet truet av en stadig trangere kommune- og fylkeskommuneøkonomi.
Senterpartiet mener ungdomsengasjement og arbeidslivslæring i skolen er så viktig at alle
fylkeskommuner skal satse på dette. Staten må bevilge mer penger til fylkeskommunene for å
arrangere møteplasser mellom ungdom og bedrifter i hele landet. Vinkle inn mot at alle
fylker/kommuner burde se seg tjent med å fokusere på dette og bruke handlingsrommet som
ligger i læreplanene.
Senterpartiet vil:
• Skape et samspill mellom lokalt næringsliv, grunnskole, videregående skole og Universitetet i
Sørøst-Norge (USN) for å sikre at alle elever/ studenter får økt kunnskap om sitt lokalmiljø.
• At staten skal bevilge mer penger til fylkeskommunene for å satse på møteplasser mellom
elever/ studenter, USN og bedrifter.
• At alle ungdommer skal ha mulighet til å reise på lokale yrkesmesser og besøke/få besøk av
lokalt næringsliv og USN.

Nr. 4 Framtidas Politiutdanning skal videreutvikles i Stavern
Etter at den såkalte «Nærpolitireformen» ble innført varsles det nå fra flere politidistrikt om frykt for
å ikke kunne utføre samfunnsoppdraget sitt på en god nok måte. Dette på grunn av for lav
bemanning og manglende materiell. Det er færre politifolk til stedet lokalt og politiet blir fjernere fra
folk flest.
Samtidig har sittende Regjering på dramatisk vis redusert antall politistudenter fra 720, via 550 til
dagens 400 på få år. Det lave antallet politistudenter vil om kort tid utfordre det tverrpolitiske målet
om at det skal være minst to politiansatte for hver tusende innbygger her i landet. Vi venter i tillegg
på en grundig analyse av om dette målet faktisk tilfredsstiller behovet for fremtidige polititjenester.
Vestfold og Telemark Senterparti krever at:
• Regjeringa igjen øker antallet studieplasser ved Politihøgskolen.
• Gir Politidistriktene muligheter til å ansette flere politiutdanna tjenestepersoner.
Politihøgskolen PHS i Norge er fordelt på tre bacheloravdelinger, nemlig Oslo, Bodø og Stavern.
Avdelingen på Kongsvinger ble lagt ned i forbindelse med nedtrekket fra 720 til 550 i 2018.
Høgskoleavdelingene har felles rammeplan, fagplaner, pensum og like eksamener. Hver tredje
politistudent har de siste åra blitt utdanna ved PHS Stavern. Politistudentene i Stavern er landets
mest fornøyde studenter, og de leverer dessuten svært gode faglige resultater. I tillegg til
bachelorutdanninga er det ca. 1500 personer som tar etter- og videreutdanning ved studiestedet.
PHS Stavern står for flere forsknings- og utviklingsprosjekter (FoU) og tilfredsstiller NOKUTs krav om
20 prosent førstestillingskompetanse og FoU aktivitet for høgskole akkreditering. Dagens
desentraliserte politiutdanning fungerer svært godt. Regionen Vestfold og Telemark har et av landets
største klynger av virksomheter innenfor samfunnssikkerhet og beredskap. Fylkeskommunen
arbeider for å styrke denne klyngen og justismiljøet i Stavern er en av hjørnesteinene i denne
regionale satsingen.
Derfor vil Vestfold og Telemark Senterparti arbeide for at Politihøgskolen i Stavern skal styrkes og
videreutvikle denne til å utdanne også fremtidas politi.
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Nr. 5 Næringsutvikling
Vestfold Senterparti vil ta initiativ til å etablere et tettere samarbeid mellom kommunene i gamle
Vestfold fylke vedr næringsutvikling.
Gamle Vestfold har så korte reiseavstander at fylket nærmest kan karakteriseres som ett felles
arbeidsmarked. En viktig utfordring er høy utpendling, spesielt til Oslo-området. Det er et mål å
fremskaffe flere kortreiste arbeidsplasser.
Flere kommuner i Vestfold sliter med trang økonomi. Et viktig virkemiddel mot dette er flere
lønnsomme, internasjonalt konkurransedyktige bedrifter. Kommunene må derfor samarbeide med
næringslivet, dets organisasjoner og andre kompetanseorganisasjoner om mer proaktiv
tilrettelegging for slike etableringer og tilhørende innovasjon gjennom egne tiltak og felles innsats.
Sentralbanksjefen uttalte nylig i sin årlige tale til nasjonen at Norge må intensivere arbeidet for å få
til næringsvekst. Et element i dette er at bruken av oljepenger i offentlige budsjetter skal reduseres,
og at norsk næringsliv må bli sterkere på andre produkt- og markedsområder enn utvinning,
foredling og salg av ikke-fornybare ressurser.
I landssammenheng har Vestfold historisk sett vært et offensivt fylke innen næringsutvikling.
Samhandling mellom privat og offentlig sektor har imidlertid vært lavere enn andre fylker og
landsdeler. Med lave fødselstall og mindre innvandring vil konkurransen øke kommuner, fylker og
landsdeler imellom om både næringsutvikling og tilgang på kvalifisert arbeidskraft. Vestfold har
mange fortrinn i denne konkurransen.
Vestfold Sp vil ta kontakt med KS som fasilitator for etablering av et prosjekt for dialog og handling
om ovenstående.

Nr. 6 Vestfold Senterparti krever et nytt jordvernmål!
Vestfold Senterparti krever at et nytt nasjonalt jordvernmål må settes til maksimalt 2000 dekar årlig
omdisponering innen år 2026. Dette vil være et viktig steg på veien for en visjon om null nedbygging
av dyrka mark i Norge.
Samtidig som nedbygging av dyrka mark har gått ned har nedbygging av dyrkbar mark gått opp,
dyrkbar mark må også tas med på lik linje som dyrka mark og ha null visjon som mål.
Siden den andre verdenskrig er minst 1,2 millioner dekar dyrka- og dyrkbar mark blitt omdisponert til
andre formål. I gjennomsnitt nærmere 19 tusen dekar årlig. 1 dekar er tusen kvadratmeter. I 2004
kom det imidlertid et nasjonalt jordvernmål om å redusere den årlige omdisponeringa med femti
prosent innen år 2010. Målet ble konkretisert til under 6000 dekar, eller 6 millioner kvadratmeter,
dyrka jord. I 2015 fastsatte Stortinget et nytt jordvernmål til 4000 dekar og ba samtidig Regjeringa
om at dette målet gradvis skulle nås innen 2020. Nedbygginga av dyrka mark er fortsatt i et altfor
stort omfang. Det er derfor behov for et nytt mål!
Sikker matforsyning for en stadig økende befolkning i verden og i Norge, er avhengig av at arealene i
størst mulig grad beholdes. I 2011 passerte verdens befolkning 7 mrd. mennesker, og i 2050 er den
beregna til å være 9 mrd. mennesker. FNs mat- og jordbruksorganisasjon (FAO) har beregna at den
globale matproduksjonen må økes med 70 pst. for å sikre verdens befolkning tilstrekkelig med mat
innen 2050.
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Jordvern er derfor ingen særinteresse, men en samfunnssak. Vi vet at verdens potensial for
produksjon av mat reduseres i stort omfang i mange områder. Jord bygges ned, jord eroderes og
vaskes ut i vann og vassdrag, jord forgiftes, jord får høyt saltinnhold som gjør den uegna til landbruk,
jordstruktur ødelegges og vannressursene for jordbruksvanning overutnyttes.
Det finnes mange eldre arealplaner som inneholder bruk av dyrket og dyrkbar mark. Da disse ble
laget så vi på arealene med helt andre øyne enn det vi gjør i dag. Et steg på veien for å nærme oss en
nullvisjon raskere, er å ta tak i alle eksisterende arealplaner der det ikke er vedtatt noen
reguleringsplan ennå. Disse som inkluderer dyrket og dyrkbar mark må tas ut av arealplanen for så å
eventuelt sees på, på nytt.

Nr. 7. Klimatiltak som nytter
FNs klimapanel (IPCC) har i sine siste rapporter forsterket argumentasjonen for at vi må gjøre kraftige
tiltak for å begrense den globale oppvarmingen. Vestfold Senterparti mener dette må tas alvorlig og
at vi i fellesskap må finne gode praktiske og gjennomførbare tiltak som reduserer utslippene av
klimagasser.
Det må legges til rette for at forbrukere og privatpersoner kan ta riktige miljøvalg i hverdagen.
Industri og annet næringsliv må få rammebetingelser som pusher dem i riktig retning. Og det
offentlige må prioritere virkemidler som bygger et bærekraftig og klimavennlig samfunn. Norge må
bli mindre avhengig av en olje- og gassnæring som kommer til å bli mindre viktig etter hvert som
annen teknologi utvikles.
Internasjonalt satses det nå på økt karbonbinding i dyrka mark, og også i Norge øker interessen for
dette. Økt karbonbinding i dyrka mark kan oppnås ved å holde jorda mest mulig dekt med planter slik
at fotosyntesen er i gang lengst mulig. I praksis ved å så fangvekster i kornåker eller
grønnsaksarealer, ikke høstpløye, og minst mulig jordarbeiding, gjerne direktesåing. Det vil øke
karboninnholdet i jorda, gjøre den mer fruktbar, og redusere avrenning.
Vestfold Senterparti vil:
• Følge opp landbrukets klimaavtale med økonomiske virkemidler.
• Satse på biogass og videreføre med Enova-støtte til bygging av anlegg og infrastruktur, og at
avgiftsreduksjoner for biogass-kjøretøy likestilles med elektriske og hydrogenkjøretøy.
• Redusere leterefusjonsordningen og øke virkemidlene over på grønne investeringer.
• Flytte iskanten sørover for å hindre utbygging av petroleumsvirksomheten i sårbare områder som
er viktige for naturmangfoldet.
• Ikke åpne Lofoten, Vesterålen og Senja for petroleumsaktivitet.
• Utvikle en helhetlig plan for satsing og utvikling av norsk industri, etablering av nye grønne
arbeidsplasser og økt bærekraft i norsk økonomi.
• Styrke klimafondet Nysnø med kapital, slik at selskapet kan øke investeringene i klimateknologi og
reduserte utslipp.
• Gjøre det mer lønnsomt for kraftselskapene å oppgradere vannkraftverk og strømnett.
• At kommuner der det blir etablert vindmølleparker får beholde en større del av fortjenesten fra
anleggene.
• Støtte satsningen på økt karbonbinding i dyrka mark, og bidra til at flere bønder begynner med det.
• Ta med skogen sin rolle og betydning i klimaregnskapet. Fokus på bærekraftig bruk framfor vern.
• Stimuler til økt bruk av massivtre i hus offentlig og privat sektor. • Øke satsing på innovasjon i
jordbruket med henblikk på tiltak som reduserer klimautslipp.
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• Ha mer systematisk oppfølging av §6 i lov om offentlige anskaffelser: «Statlige, kommunale og
fylkeskommunale myndigheter og offentligrettslige organer skal under planleggingen av den enkelte
anskaffelse ta hensyn til livssykluskostnader, universell utforming og miljømessige konsekvenser av
anskaffelsen.»
• At ENOVA skal fortsatt skal gi forbrukere støtte til klimatiltak som solceller, geovarme m.m.
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