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Hjelp flyktningene fra Ukraina! 

  

Det nest største landet i Europa, hvor hele 60% av befolkningen lever under 
fattigdomsgrensa er invadert av Russland. Det har resultert i en flyktningestrøm av 
kvinner, barn og eldre. De som hadde lite fra før har nå mistet det lille de hadde. 
Mange velger å flykte, familier blir splittet og flere må ta farvel med sine nærmeste 
uten å vite om de kan møtes igjen. 

Vestfold Senterparti tar sterk avstand fra Russlands invasjon av Ukraina, og uttrykker 
dyp medfølelse og solidaritet med folket i Ukraina.  Vi vil derfor sterkt oppfordre norsk 
myndigheter til å vise raushet og gjestmildhet i forhold til de flyktningene som flykter 
for livet ut av Ukraina.  

 

 

 

• Å styrke fylkeskommunens økonomiske ramme som gjennom den forrige 

regjeringens avbyråkratiserings- og effektiviseringsreformen ble vesentlig 

svekket. 

• At flere oppgaver skal overføres fra statlig til regionalt og lokalt nivå med en 

tydelig definert oppgavefordeling.  
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Norges matberedskap må styrkes! 

 

Krigen i Ukraina kan få betydelige konsekvenser for Norge. Det er fremdeles ukjent 

hvilke konsekvenser utviklingen vil ha for Ukrainas store jordbruksarealer. Som en av 

Europas største eksportører av korn, er Ukraina også vårt kornkammer. Vi kjenner 

ikke konsekvensene av konflikten for økonomien og det globale matmarkedet. I 

praksis kan utviklingen få store konsekvenser for vår tilgang på råvarer. Derfor er det 

viktig at Norge som nasjon gjør det vi kan for å forberede oss, og ligger i forkant av 

det som kan komme. 

 

Mat er beredskap og i årets våronn må det satses på matkorn. Flere produsenter har 

før årets våronn ytret at deres produksjon i år vil dreie seg om korn til fôr. Høye 

gjødselpriser og dårlige vilkår i jordbruket får skylden for deres valg. Som en 

konsekvens av dette kan vi stå ovenfor en krise vi som lever i dag, aldri har sett 

maken til. Senterpartiet har over flere år vært en forkjemper for beredskapslager, økt 

grad av selvforsyning og ikke minst bedre vilkår for produsentene. Nå er tiden inne 

for å sette dette i gang. Vi trenger løsninger som gjør oss bedre rustet til å møte en 

potensiell matvarekrise.  

 

Vestfold Senterpartiet ber regjeringen om å: 

 

• Iverksette beredskapslager for korn. 

• Øke selvforsyningsgraden i norsk matproduksjon. 

• Snarest komme med tiltak som kan sikre størst mulig matkornavlinger 
inneværende sesong. 

• Komme med insentiver for å styrke norsk kornproduksjon og kvalitet. 

• Forsterke forskning på nye kornsorter som gir høyere avlingsnivå i vårt klima. 
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Redd Oslofjorden - en nasjonal ressurs   

 

Tilstanden i Oslofjorden er kritisk. Forurensninger fra utslipp av næringssalter og 
slam har ført til dramatisk forverring av vanntilstanden, bunnforholdene og plante- og 
dyrelivet, spesielt for den stedlige kysttorsken som nærmest er utryddet. 
 
Statens nylig utarbeidede helhetlige tiltaksplan for en ren og rik Oslofjord er et godt 
utgangspunkt for en omfattende redningsaksjon for Oslofjorden.  
 
Vestfold Senterparti ønsker å understreke viktigheten av samarbeid på tvers av 
næringer for å bedre forholdene i Oslofjorden.  Vi ønsker derfor å invitere alle berørte 
næringer til et tverrfaglig samarbeid med det offentlige, for å sammen utrede 
konkrete tiltak for å bedre forholdene i Oslofjorden. 
 
En redningsaksjon vil være helt avhengig av betydelige bevilgninger over 
statsbudsjettet for ytterligere, kommunale rensetiltak og tiltak i landbruket for å 
redusere utslipp. 

 
Vestfold Senterparti vil: 

 
• ta initiativ overfor alle fylkeslagene i nedslagsfeltet for Oslofjorden for å starte 

en redningsaksjon for Oslofjorden 
• at staten skal ta en vesentlig del av kostnadene ved etablering av 

nitrogenrensing i kommunale renseanlegg 
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Norsk vannkraft må bringes under nasjonal kontroll 
Energikrisen i Europa ser ut til å bli langvarig. De høye strømprisene som norske 

husholdninger og norsk næringsliv har opplevd denne vinteren, påvirkes av utviklingen 

internasjonalt, men er også resultat av en politisk besluttet kommersialisering av norsk 

vannkraft.  

 

De nasjonale konsekvensene som følger av høye strømpriser, er dramatiske dersom det ikke 

blir tatt snarlig grep. Høye strømpriser medfører faretruende pris- og inflasjonsøkning, og 

rammer flatt, noe som gjør at høye strømpriser er med på å øke forskjellene mellom folk. Lav 

kraftpris har tradisjonelt vært en fordel for det norske folk og en direkte konkurransefordel for 

den kraftkrevende industrien og næringslivet i Norge. Slik må det fortsatt være. 

 

Elektrisitet fra vannkraft er en begrenset, men evigvarende naturressurs som er livsviktig for 

både husstander og næringsliv. Senterpartiet mener vannkraften må komme under nasjonal 

styring og kontroll, og ikke være en handelsvare som kommersielle aktører kan profittere på. 

Eksport av vannkraft bør omfatte overskuddskraft. Spekulativ og risikofylt nedtapping av 

vannmagasiner for å tilfredsstille utenlandske markeder og norske kommersielle aktører, er 

vi ikke tjent med. 

 

Senterpartiet vil utjevne sosiale, økonomiske og geografiske forskjeller blant folk. Å holde 

strømprisene på et lavt nivå er avgjørende for å oppnå en slik utjevning.  

 

Vestfold Senterparti ber Regjeringen sørge for at: 

• Vannkraft, i likhet med øvrige naturressurser, må sikres nasjonal styring og kontroll 

for å sikre folk og næringsliv nok strøm til en lav pris. 
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Sats på fornybar klimavennlig energi 

Fornybar energi er viktig for framtida i klimaperspektiv.  Norge har naturressurser, 

kompetanse og økonomisk handlekraft. Dette gjør oss i stand til å utnytte de 

naturgitte forutsetningene i landet vårt på en bærekraftig måte og lede an i 

utviklingen av fornybar energi.  

Modernisering av eksisterende vannkraftanlegg og etablering av nye anlegg for 

fornybar energi, bidrar til å erstatte fossil energi. Det gir også grunnlag for ny 

næringsutvikling og verdiskaping. Det er viktig at vindkraftutbygging ikke ødelegger 

for eksisterende næringer, friluftsliv og viktige natur- og kulturverdier. 

Vindkraftutbygginger på land må kreve lokal tilslutning. 

 

Vestfold Senterparti ber regjeringen sørge for: 

• Grundige konsekvensutredninger må ligge til grunn om vindkraftanlegg skal 

bygges.  

• Modernisering av vannkraftanlegg må snarest gis rammevilkår som gir best 

mulig effekt.   

• At verna vassdrag forblir verna 
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Næringsutvikling for framtida 

 
Tradisjonelle industriområder blir langs hele norskekysten avindustrialisert og bygget 
igjen med boligområder. Den fremtidsrettede og miljøvennlige industrien som vi alle 
skal leve av etter at oljealderen tar slutt, dør i dag ved unnfangelse, hvor gründerne 
og entreprenørene ikke får et oppvekstområde der de kan få slå rot og etablert seg.  

 
Tilrettelegging av dedikerte industriområder og næringsparker var selve grunnpilaren 
av det Norge som Sam Eide for over hundre år siden var med på å bygge opp i 
forbindelse med etableringen av Norsk Hydro. I en svunnen tid der hvor industrien og 
entreprenørene den gang fikk anledning til å realisere sine prosjekter i samarbeid 
med det offentlige, ønsker Vestfold Senterparti nå å rekke ut en hånd til 
morgendagens industri- og samfunnsbyggere.   
 
For at fremtidens gründere og entreprenørene skal kunne få etablere seg i fylket vårt, 
er det viktig med en aktiv offentlig tilrettelegging. Skal vi klare å bevare velferdsstaten 
etter at oljealderen tar slutt, vil vi være helt avhengig av mer fornybar og bærekraftig 
verdiskapning i fylket vårt.  

 
Dagens situasjon i Vestfold krever mer av oss. Som en folkerik region i Norge er vi 
avhengig av et sterkt næringsliv og gode betingelser for bedriftene våre. Vi har en 
unik plassering som gir oss mange fordeler. Kystlinjen, nærheten til utlandet og 
arealene våre er alle viktige faktorer for at næringslivet ønsker seg hit.  
 
Strømprisene må presses ned og nye tiltak må til for å gi bedrifter de beste vilkårene 
her hos oss. Vi skal være en næringsvennlig region som tiltrekker oss private aktører 
som skaper arbeidsplasser og styrke lokalsamfunnene våre.   
 
Det grønne skiftet er livsviktig, og vi må tilrettelegge aktivt for næringslivet slik at vi 
når klimamålene.   
 
Vestfold Senterparti vil: 

• sette ned en arbeidsgruppe i «nye» Vestfold som skal jobbe aktivt for å 
kartlegge utfordringer og muligheter som næringslivet i regionen vår har, 
fremme Vestfolds gode kvaliteter, samt finne målretta tiltak i samarbeid med 
kommunene 
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En bedre og mer effektiv forvaltning – nær folk 

 

Det ligger stort potensiale i å effektivisere og forbedre forvaltningen. I dag bruker 

offentlig sektor ressurser på å kjøpe inn tjenester fra eksterne konsulentselskaper 

framfor å bygge opp egen kompetanse. Oppgaver som kunne vært løst på lavere 

forvaltningsnivåer, behandles av statlige direktorater og organer som ikke er 

underlagt politisk styring, og førstelinjeansvar er fordelt over flere forvaltningsnivåer. 

Både Senterpartiet og regjeringen ønsker å sikre at oppgaver løses på lavest mulig 

hensiktsmessige nivå.  

Når Vestfold og Telemark fylke splittes, er Senterpartiet opptatt av å styrke 

lokaldemokratiet gjennom å utvikle en effektiv og slagkraftig fylkeskommune i 

Vestfold som spiller på lag med kommunene og samfunnsaktørene i fylket. Det 

forutsetter at fylkeskommunens rolle som samfunnsutviklingsaktør styrkes. Det må 

skapes økonomisk handlingsrom både på politisk og administrativt nivå til å drive 

målrettet utvikling, basert på godt og helhetlig planverk. Utviklingsarbeid som bidrar til 

teknologiutvikling, økt effektivitet, en kvalitativt bedre forvaltning og ønsket 

samfunnsutvikling.  

 

Vestfold Senterparti vil at styret skal arbeide for: 

• Å etablere Vestfold fylkeskommune som en ledende regional utviklingsaktør 

og samarbeidspartner for kommunene, næringslivet, frivilligheten og andre 

samfunnsaktører i Vestfold. 

 


