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1. Tillitsvalgte 

Fylkesstyret har i meldingsåret bestått av: 

Leder    Kathrine Kleveland, Holmestrand (bilde) 

1.nestleder  Per-Asbjørn Andvik, Tønsberg (bilde midten) 

2.nestleder  Olav Nordheim, Larvik (bilde) 

Studieleder  Jill Eirin Undem, Tønsberg 

Styremedlem  Richard Fossum, Færder 

Styremedlem  Kari Lise J. Breivik, Sandefjord 

Repr. Vestfold SU Christina Myklebust 

1.varamedlem  Andreas J. Svendsen, Sandefjord 

 

2.varamedlem  Karoline Lie, Tønsberg 

3.varamedlem   Henriette Sørbøe Andreassen, Horten 

4.varamedlem  Eliza M. Gudem, Larvik 

Vara for Vestfold SU Jon Olav Svartdal    

    

Revisorer:  Bjørn Arild Lofsberg og Ole Johan Sundby 

Valgkomite:  Tove Ødeskaug, Holmestrand (leder), Øyvind Midtgaard, Tønsberg,  

Guro Huneide Hetland, Horten, fylkessekretær med som sekretær 

 

Arbeidsutvalget (AU) har bestått av leder og de to nestlederne og har møter etter behov. 

Arbeidsutvalget er medlemmer av samarbeidsstyret for Vestfold og Telemark Senterparti. 

Fylkesleder er automatisk medlem av landsstyre. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Topp fem på Stortingslista til Vestfold Senterparti. 
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2. Fylkesårsmøtet 2021 
  

Årsmøtet ble avholdt digitalt lørdag 10.04. Sekretariatet ved Guro Huneide Hetland, Karoline Lie og 

fylkessekretær var installert i leide rom i Quality Hotell i Ollebukta i Tønsberg. Det møtte 66 delegater 

digitalt, hvorav 63 var stemmeberettigede.  Ingen gjester/observatører møtte. Fylkesleder Kathrine 

Kleveland åpnet møtet og holdt sin årsmøtetale fra sitt hjemmekontor.   

Fylkesleders tale er lagt ved som vedlegg 4 i denne årsmelding. 

Jill Eirin Undem og Per-Asbjørn Andvik ble valgt til møtedirigenter og deltok via møterommet på 

hotellet. Elisabeth Irgens Hokstad ble valgt til møtereferent i tillegg til automatisk protokoll fra Go 

Plenum. 

Stortingskandidat Geir Pollestad innleda til generaldebatt via skjerm, men måtte dessverre avstå fra å 

høre debatten grunnet årsmøte i eget fylke. 

Resolusjonskomiteen bestående av Eliza M. Gudem (leder),Ivar Andreassen , Karoline Lie og Jon 

Folkvord med Even Skårberg Aarnes som sekretær, la fram resolusjonene og komiteens forslag til 

behandling. Følgende resolusjoner ble vedtatt:  

 1. Skogen som ressurs i klimasammenheng 

 2. Næringsutvikling og verdiskaping 

 3. Nasjonalt eierskap – best for fellesskapet 

 4. Nær folk i hele Vestfold 

 5. Ja til rushjelp - Nei til avkriminalisering og normalisering av narkotika 

 6. Digital allemannsrett 

Årsmelding, regnskap, handlingsplan og budsjett ble enstemmig vedtatt.   Det var ingen innkomne 

saker til årsmøtet.   

Valgkomiteens forslag ble lagt fram av leder Nils Johan Andersen, og var på forhånd lagt inn i Go 

Plenum. Komiteen for 2021 besto ellers av Tove Ødeskaug og Øyvind Oppegård. Fylkessekretær var 

med som sekretær. Valget ble gjennomført i henhold til 

vedtektene.      

1. nestleder Per Harald Agerup (bilde), takket for seg etter flere års 

arbeid i fylkesstyret og blomster sendt hjem til ham. 

Guro Huneide Hetland (bilde) som deltok som medhjelper i 

sekretariatet ble takket av som styremedlem med blomster. 
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3.  Fylkesstyrets arbeid  

3.1  Styremøter  

Fylkesstyret har hatt syv styremøter i arbeidsåret og behandlet 84 saker. 

Arbeidsutvalget (AU) har hatt møter ved behov.  

Samarbeidsstyret for Vestfold og Telemark Senterparti har hatt to møter i arbeidsåret.  Styret består 

av arbeidsutvalget (AU) til hhv Vestfold Sp og Telemark Sp, gruppeleder for fylkestingsgruppa samt 

fylkessekretærene. 

Arbeidsåret har krevd strenge restriksjoner på grunn av smittehensyn for fysiske møter, som har 

medført at noen 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.  

Fylkesleder har hatt jevnlig kontakt med fylkessekretær via e-post og telefon ved behov.  

3.2  Politiske saker  

Fylkesstyret har ikke vedtatt noen politiske uttalelser i arbeidsåret, men har hatt oppe minst en 

politisk sak i hvert styremøte.  Av politiske saker som er behandlet i styret nevnes: 

Fastlandsforbindelsen 

Hortensveien, fotgjengeroverganger, sikker skolevei 

Oppgradering bygningsmassen Melsomvik 

Sandefjord VGS og RM-faget 

Fylkets framtid 

Fylkesstyret har hatt sak om fylkets framtid i to møter og gjorde følgende vedtak i møte 28.1021: 

Vestfold Senterparti mener det ikke er hensiktsmessig med en folkeavstemning som et virkemiddel for 

å innhente meningene til våre innbyggere på. Vestfold Senterparti mener det legges opp til for kort tid 

til å gjennomføre en god prosess med et godt kunnskapsgrunnlag gjennom folkeavstemning. Det 

finnes andre og bedre måter å involvere innbyggere og lytte til folkeviljen på. 

Av de seks frammøte stemte fire for og to mot forslaget til vedtak. 

Fylkesstyret har svart på alle høringer de har fått tilsendt.   

 

Medlemmer i fylkesstyret er blitt utfordra på å skrive leserinnlegg på aktuelle Sp-saker som har 

resultert i jevne oppslag på debatt- og meningssidene i avisene i Vestfold signert henholdsvis 

styremedlemmene 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 Senterparti sin Facebookside og hjemmeside. 

3.3   Valgkamp 

Fylkesstyret har det øverste ansvaret for gjennomføring av valgkampen, samt valgkampbudsjett og -

regnskap.  

I praksis er det valgkamputvalget, oppnevnt av fylkesstyret, som planlegger valgkampen. Utvalget, i 

samarbeid med fylkessekretær, følger opp, gjennomfører og avgjør hva, hvordan og når, samt har 

ansvar for at skolevalg, lokallagas bidrag, valgmateriell til fylkeslaget, utarbeidelse av valgbrosjyre, 

plakater, annonsering med mer. 
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Fylkessekretæren har vært bindeleddet mellom valgkamputvalget og valgkamplederne i lokallaga. 

Valgkampen ført opp som egen sak under punkt 7 i årsmeldinga. 

3.4  Besøk- og reiserunder  

Året har vært preget av smittesituasjonen vi er i, og dermed mindre mulighet for besøksrunder. 

Fylkessekretær og 1. nestleder Per-Asbjørn Andvik inviterte seg selv rundt i lokallaga i høst, men 

måtte annullere det meste grunnet smittesituasjon. Færder Sp har dog hatt besøk av de to. 

Fylkesstyret har deltatt med en representant på lokallaga sine årsmøter.  

3.5  Kurs og samlinger  

De planlagte kurs i 2021 ble avlyst på grunn av den spesielle tiden vi har vært, og er, inne i. 

 

4.  Senterpartiets studieforbund i Vestfold  

Forbundet i Vestfold Senterparti har i året bestått av studieleder Jill Eirin Undem, Kari Lise J. Breivik 

og Per-Asbjørn Andvik med fylkessekretær Lisbeth Glittum som sekretær.  

Det er sendt inn 81 studietimer til Senterpartiets studieforbund for Vestfold Senterparti gjeldene 

arbeidsåret 2021. Av lokallaga har Færder (140 t), Larvik (55 t) og Horten 24 t) sendt inn 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. 31.12.2021 564 medlemmer som hadde betalt kontingent for 2021. 

Dette er en medlemsnedgang på 20 medlemmer fra 2020.  

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 – Betalt innen 31.12.21       

Lokallag 
 

2020 2021 Senterungdommer Totalt Endring inkl SU 

Larvik 111 110 5 115 +4 

Sandefjord  94  82 4   86 -8 

Færder  35  32 5   37  +2 

Tønsberg 187 163 14 177 -10 

Horten  49  48 2   50 +1 

Sande og Holmestrand 137 126 0 126 -11 

Direkte medlem fylkeslaget 1   3     3 -- 

TOTALT  614 564 
 

30 
(totalt 2020: 29) 

594 -22 
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6.  Landsmøtet 

Landsmøtet ble avholdt digitalt grunnet smittesituasjon korona. Hvert fylkeslag samla seg i sine fylker 

og fulgte landsmøtet via storskjerm.  

Vestfold Senterparti samlet seg på Hotel Klubben. 

Deltagere fra Vestfold var Kathrine Kleveland, Per-Asbjørn Andvik, Jill Eirin Undem, Olav Nordheim, 

Ida Cathrine Nilsen, Eliza Maria Gudem, Richard Fossum, Bjarne Sommerstad, Christina Sophie 

Myklebust. Som observatør var valgkampleder Per Harald Agerup, fylkessekretær Lisbeth Glittum og 

valgkampmedarbeider Karoline Lie. De to sistnevnte tilrettela og styrte møtet fra Klubben. 

 

7.  Valg 2021  
Mye av forberedelser til valget 2021 ble 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 har bestått av Per Harald Agerup (leder og med i utvalget  

fram til 01.06), Ida Cathrine Nilsen (leder fra 01.06), 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 med som 

sekretær. Valgkampmedarbeider Karoline Lie ble med i utvalget fra 01.05. 

7.2  Reklame og promotering  

Det ble reklamert på to busser som gikk kontinuerlig fra sør til nord i Vestfold i åtte uker før 

valget. I måneden før valget ble det reklamert to ganger i følgende aviser på papir:  

Østlandsposten, Sandefjord Blad, Tønsberg Blad, Reavisa, Gjengangeren, Jarlsberg og Sande 

avis, og i de samme aviser på nett daglig de siste uker før valget.  Vestfold Senterparti 

promoterte mot betaling via Facebook jevnlig siste måneder før valgkampen og daglig siste 

uker, både via egen Facebookside og utenfor egen side.  

Lokallaga arrangerte stands flere steder i sine kommuner siste uker før valget, samt ved 

skolene i forbindelse ved skolevalga der det var lov jfr smittesituasjonen.  

7.3   Valgkampåpning 10.08 i Sandefjord med Trygve 
Det ble en vellykket dag og kveld med besøk av partileder Trygve Slagsvold Vedum fra morgen til 

kveld. Våre topp tre på stortingslista, Kathrine Kleveland, Per-Asbjørn Andvik og Oda Maria Hokstad 

var med Trygve rundt på besøk hele dagen.  

Steder som ble besøkt: Marum gård/firma Suntracknordic AS, fiskemottak og –utsalget Brødrene 

Berggren, fisker Reiulf Halvorsen, Vestfold Taxi, ungdomsklubben Napern i Sandefjord.  

Sandefjord Senterparti arrangerte stands på Hvalentorget på dagtid hvor Trygve og våre topp tre 

også deltok. 

Av presse denne dagen møtte Aftenposten, NRK Vestfold både via radio og TV samt Sandefjords Blad, 

og det ble flere gode oppslag. 

Kveldens arrangement hos Furu Egg gård med 150 deltagere ble en flott avslutning på dagen godt 

ledet av Per-Asbjørn Andvik.  Spekemat, musikk fra henholdsvis flygel og trekkspillgruppa Britt Annes, 
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revyinnslag og gode innlegg av stortingskandidat Kathrine og partileder Trygve før presentasjon av 

valgkampledere i lokallaga.  

 

 

7.4  Valgarbeid i lokallaga 

Alle lokallag arrangerte stands flere steder i sin kommune de siste fire uker.  

Enkelte medlemmer delte ut valgbrosjyrer i postkasser.  

7.5  Lyttemøter 

Det ble arrangert «lyttemøter» med Sykepleierforbundet, Fastlegene i Vestfold og Politietaten med 

fler. Her deltok våre topp tre / topp fem på stortingsliste samt fylkessekretær. 

 

7.6  Reisedag i alle kommunene i Vestfold 1. og 2. kandidat 
Holmestrand: Tema næringsliv. Besøkte Gjert Gravningen som produserer vin og grønnsaker og 

Kjeldaas AS om utbygginga på Hanekleiva næringsområde, 

Tønsberg: Tema beredskap. Besøkte Revetal arbeid og kompetanse lokalmat/kortreist 

matproduksjon og Vestfold interkommunale brannvesen.  

Færder: Tema skognæring og klima i gapahuk med Færder Senterparti 

Sandefjord: Besøkte Bugården med fokus på frivillighet og folkehelse  

Larvik: Møte med fagforeningene fagforbundet og utdanningsforbundet 

Horten: Tema mat- og dyreproduksjon og antibiotikabruk hos bonde Ole Andreassen og sykepleier 

Henriette Sørbøe Andreassen. 

7.7  Resultat stortingsvalg Vestfold 2021 

2021 var året Vestfold Senterparti igjen ble representert på Stortinget, ved Kathrine Kleveland. Sist 

gang partiet var representert på Stortinget var i perioden 1993-1997 ved Eva Lian. 

VALGDISTRIKT Stortingsvalg 2017 i % Stortingsvalg 2021 i % Endring 

HELE VESTFOLD 6,3  9,9  

LARVIK Lardal  20,9 
Larvik  6,0 

11,4 + 4,6 

SANDEFJORD 5,6 9,3 + 3,7 

FÆRDER Nøtterøy 3,4 
Tjøme 5,3 

6,5 + 2,7 

TØNSBERG Re 17,9 
Tønsberg  4,4 

10,2 + 3,7 

HORTEN 5,1 7,2 + 2,1 
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HOLMESTRAND Holmestr. 7,8 
Sande 10,0 
Hof 16,7 

14,9 + 4,7 

SVELVIK 7.7 Nå med i Drammen 
kommune valgkrets 
Buskerud i Viken 

 

 

 

8.   Økonomi og administrasjon  

8.1   Økonomi  
Fylkeslagets regnskap for 2021 viser et underskudd på kr 290 179. 

Pr. 31.12.2021 har fylkeslaget en fri egenkapital på kr 331 352. 

  

8.2   Ansatte  

Lisbeth Glittum er fylkessekretær i 80 % stilling, kontorsted Nøtterøy og 

hjemmekontor. Even Skårberg Aarnes (bildet) 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.  

Karoline Lie (bilde) har vært engasjert som  

valgkampmedarbeider fra 01.04-15.09. 

Det er ikke ansatt renholder på kontoret i Brattbakken.  

Fravær: Even Skårberg Aarnes hadde permisjon for å være politisk 

rådgiver for Sandra Borch fra – til. Ellers null fravær.  

 

8.3   Lokaler  

Vestfold Senterparti leier kontorlokaler i Brattbakken 1 på Nøtterøy.  

Lokalet deles med Senterpartiet sin regnskapsfører Arne Limkjær (bilde),  

som 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, 25.02.2022 Fylkesstyret i Vestfold Senterparti  

    Årsmelding er underskrevet digitalt av alle styremedlemmer 
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Vedlegg 1: Til orientering 
Årsmelding fylkestingsgruppa Senterpartiet i Vestfold og Telemark 2021-2022 

Fra 01.01.2021-15.02.2022 

Gruppa og sekretæriat 

Senterpartiet har ni representanter i Fylkestinget. Disse har i 2021 vært Terje Riis-Johansen, Kathrine 

Kleveland, Lise Marie Sommerstad, Jan Thorsen, Oda Maria Irgens Hokstad, Per-Asbjørn Andvik, Knut 

Jarle Sørdalen, Jill Eirin Undem og Beate Marie Dahl Eide. 

Terje Riis-Johansen er fylkesordfører, og Kathrine Kleveland har fungert som gruppeleder. 

I tillegg har Anne Nora Oma Dale og Olav Nordheim, som hhv. 1. og 2. vara vært sterkt delaktige i 

Fylkestingsgruppas arbeid. 

Etter Stortingsvalget i september blei det rokkeringer i gruppa, da gruppeleder Kathrine Kleveland 

blei valgt inn på Stortinget. Jan Thorsen overtok da gruppeledervervet, og Anne Nora Oma Dale gikk 

inn som fast medlem av Fylkestinget.  

Even Skårberg Aarnes har vært sekretær for gruppa, mens Lisbeth Glittum fungerte som sekretær i 

fra 14.10-19.11. 

 

Fylkestingsgruppa avbildet 15.02.22. Fra venstre: Fylkesordfører Terje Riis-Johansen, Per-Asbjørn Andvik, Lise Marie 

Sommerstad, Knut Jarle Sørdalen, Anne Nora Oma Dahle, Beate Marie Dahl Eide, Jill Eirin Undem, Oda Maria Irgens 

Hokstad, Jan Thorsen, Olav Nordheim 

Oppsummering av året 

Koronapandemien har preget også dette året i fylkespolitikken. Men til tross for begrensningene 

pandemien har ført til, har det politiske arbeidet fungert bra. Opplevelsen er at selv om mange møter 

har vært digitale har tjenestetilbudet innenfor samferdsel, kollektiv, videregående skole og tannhelse 

med mer blitt ivaretatt på en god måte. Det har også vært solid fremdrift i det politiske arbeidet. 

Blant annet har en veistrategi, reiselivsstrategi og en kulturstrategi sett dagens lys, og et offensivt 

budsjett som kutter klimagassutslipp, gir mer asfalt og bedre tjenester har blitt vedtatt. Flaskehalser 

på veiene har blitt utbedret, for eksempel Åse Bru mellom Bø og Lunde, og vedtak om avlastning for 

Langgata gjennom Holmestrand Sentrum. I tillegg til satsing på Vest-Telemark vgs på Dalen, og 



Årsmelding 2021 Vestfold Senterparti 11 

høsting av fruktene fra fjorårets vedtak på Sandefjord vgs – nytt kjøkken til restaurant og matfag-

elevene. 

Fylkeskommunen sin rolle som samfunnsutvikler har også blitt videre styrket gjennom det siste året. 

Flere organisasjoner, næringsaktører, lag og foreninger uttaler at de setter pris på fylkeskommunens 

kompetanse og evne til å bidra til utvikling, det være seg i regi av frivilligheten, det offentlige eller 

det private. 

Stortingsvalget høsten 2021 preget til en viss grad fylkestinget også. Fem representanter som møtte 

fast i Fylkestinget blei valgt inn på Stortinget, så flere grupper enn vår har måttet foreta rokkeringer. I 

tillegg har regjeringsskiftet slått positivt ut for fylkeskommunens økonomi. Om lag 70 millioner 

kroner ekstra blei tilført Vestfold og Telemark fylkeskommune da tilleggsnummeret til statsbudsjettet 

blei vedtatt i Stortinget før jul. Det er forskjellen på kutt og satsing, og forventningene til at 

regjeringa tilfører både penger og oppgaver til fylkeskommunene er store. 

Spørsmålet, og etter hvert vedtaket, om deling av Vestfold og Telemark har også vært omfattende 

arbeid både for Fylkestinget og Senterpartigruppa. I motsetning til flere andre partigrupper har 

Senterpartiet klart å bevare fellesskapet i gruppa, den gode tonen og samholdet til tross for ulike syn 

på saken. Det er en voldsom styrke for oss som parti, og gjør oss godt rustet for arbeidet med å 

meisle ut Vestfold fylkeskommune og Telemark fylkeskommune, som ser dagens lys 1.1.2024.  

Politisk møteakvititet 
Det har vært gjennomført 9 Fylkesting i perioden, fem digitale og fire fysiske møter. 

Det har vært holdt 17 møter i fylkesutvalget i 2020. Gruppestyret behandler fylkesutvalgssakene på 

sine faste mandagsmøter.   

Det er holdt 55 møter for alle hovedutvalg i perioden. 

Fylkestingsgruppa møtes før møtedagene i HU og fylkestinget. Normalt er møtene før 

hovedutvalgene fysiske mens møtene dagen før fylkestinget har vært digitale.  

 

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. Jan 

Thorsen, Nome erstattet Kathrine da hun blei valgt inn på Stortinget.  

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  
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Vedlegg 2: Til orientering 
 

Årsmelding for Vestfold og Telemark Senterungdom 2021 

Fylkesstyret 2021:  

Leiar: Tor Olav Huso 

Politisk nestleiar: Sander Furunes  

Organisatorisk nestleiar: Jon Olav Svartdal  

Styremedlem: Ada Josefine Romsdalen  

Styremedlem: Helene Oma Dahle 

Styremedlem: Christina Sophie Myklebust  

Styremedlem: Anne Marion Svalestog 

1. vara: Tone Susanne Kvasjord  

2. vara: Halvard Brundtland 

3. vara: Anna Henriette Straume 

STYRETS ARBEID:  

Styret har gjennom året 2021 hatt styremøter ein gong i månaden i Bø eller via Teams. Styret har 

også hatt løpande kontakt via Facebook. Tor Olav Huso har vore medlem i landsstyret og møtt på tre 

møte her, samt møtt på fylkesstyremøte i Telemark SP. Christina Sophie Myklebust har vore 

representant i styret til Vestfold SP. 

På styremøta har styret blant anna gått gjennom status i lokallaga, planlagt aktivitetar og diskutera ei 

rekke politiske sakar 

MEDLEMSTAL:  

Vestfold og Telemark Senterungdom har per 31.12.2021 125 betalande medlemar.  

AKTIVITET I FYLKESLAGET:   

Medlemar i fylkeslaget har i løpet av året delteke på sentrale arrangement. 2021 var eit 

stortingsvalår, så store delar av styreåret vart bruka til medlemsverving og førebuing til haustens val. 

Anna Henriette Straume blei på nominasjonsmøtet 28.11.20 vald til partiets ungdomskandidat i 

Telemark. 

 

På vårparten byrja styret å planlegge digitale kaffeslabberas via Teams, som eit alternativ til fysiske 

møte gjennom koronapandemien. Dei digitale kaffeselskapa vart ein liten suksess, der fleire 

senterungdomar frå ulike fylkeslag deltok. Gjennom året vart fleire av desse arrangert, med 

gjennomgåande god oppslutning.  

 

I juli arrangera me ein vellykka sommarleir på garden Huso i Vinje der me låg i telt og hengekøye på 

garden. I løpet av helga var me på besøk på TINE-meieriet i Haukeli, der me fekk eit føredrag av 

meieribestyrar Hans Nesheim fulgt av ei omvisning på meieriet. Etterpå var me på støylsbesøk på 

Nystøyl i Gravdalen, der Gunnar Haugo og Jon Olav Hauge viste oss geitane og mjølkeanlegget. På 

støylen fekk me delta på mjølking av geitane. Etter ein fin busstur til og frå plassane me besøkte, var 

med tilbake på Huso for å laga viltgryte på bål til middag.  

Gjennom hausten var det fullt fokus på valkamp, og i skulevalkampen enda Vestfold og Telemark 

Senterungdom på 6,1%. Valdistrikt Vestfold enda på 3,5%, medan valdistrikt Telemark nda på 9,7, 

som er det beste resultatet for Telemark sidan 1995.  
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Som ungdomskandidat var Anna Henriette Straume ofte ute i media med lesarinnlegg gjennom 

valkampen. Ho var også tilsett som valkampsekretær for valdistrikt Telemark, medan Karoline Lie var 

tilsett som valkampsekretær i valdistrikt Vestfold.   

I adventstida hadde me adventskalender, stødig og proft leia av Ada og Halvard. Dette viste seg å gje 

fleire positive resultat. Bra engasjement blant deltakarane, auka synleghet i sosiale media, og god 

adventstemning, for å nevne noko. 

 

AKTIVITET I LOKALLAGA:  

Vestfold og Telemark senterungdom hadde pr. 31.12.21 4 aktive lokallag. Drangedal, Grenland, 

Tokke, Vinje, Fyresdal (TVF) og Vestfold. Vestfold Senterungdom som lokallag blei starta i August 

2021.  

 

VÅRSLEPP & SOMMARLEIR SENTRALT 

Senterungdommens årlege vårslepp, samt sentrale sommarleir vart avlyst i 2021 grunna Covid-19. 

 

LANDSMØTE:  

Vestfold og Telemark Senterungdom stilte med 7 fylkeslagsrepresentantar, samt 4 

lokallagsrepresentantar på senterungdommens landsmøte i 2021. 

 

 

 

Landsmøtedelegasjonen 2021: F.v: Tor Even Tvedt Sandvik, Tobias Rosendal Bech, Tor Olav Huso, Anne Marion Svalestog, 

Jon Olav Svartdal, Hannah Ingrid Kreander, Sander Furunes, Ada Josefine Romsdalen, Jonas Kåsa Tørnes, August Vågsland 

og Halvard Brundtland. 

__________ 

Kort oppsummert har det vore eit aktivt og innhaldsrikt år for fylkeslaget. Sjølv om koronapandemien 

har lagt ein viss dempar på det heile, så har styret vore kreative, og funne løysingar. 
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Vedlegg 3: Til orientering –  

Resolusjoner vedtatt på fylkesårsmøtet Vestfold 2021 

 

1.  Skogen som ressurs i klimasammenheng 

Skogen i Norge har et årlig netto opptak på omlag 30 millioner tonn CO2. Dette er om lag halvparten 

av Norges samlede årlige utslipp av klimagassen. Størrelsen på opptaket påvirkes av forvaltningen av 

skogarealene.  

Regjeringen la fram sin klimamelding i januar. Her foreslår de et klimakutt på ca. 50% i forhold til 

2009. Hovedstrategien for å nå dette målet er forslag om en betydelig økning av CO2 avgiften. Det 

skisseres muligheter for å øke skogens opptak og binding av karbon, men regjeringen vil ikke 

inkludere skogens årlige opptak for å nå målene i meldingen.  

Senterpartiet mener skogen må sees på som en ressurs i dagens klimadebatt. Skogens opptak av CO2 

er et avgjørende virkemiddel for å få redusert karbonutslippene. Oppskriften er å øke 

skogproduksjonen, hogge når skogen er hogstmoden og plante ny skog som tar opp karbon. Aktiv 

skogpolitikk er en jordnær, konkret og billig måte å nå klimamålene på. Den bidrar også til 

sysselsetting og verdiskaping. 

Måten vi bygger på, er også klimapolitikk. Trebygninger inneholder store mengder bundet karbon, og 
er viktige karbonlagre. Ved å erstatte stål og betong med tre i bygg får vi betydelige CO2-besparelser. 
Senterpartiet vil legge til rette for at bruk av tre i bygg skal være lønnsomt og vil bruke offentlige 
anbud til å øke bruken av tre som byggemateriale. Nye offentlige bygg skal alltid vurderes utført i 
massivt tre eller reisverk av trematerialer. 

For å få mest mulig igjen for trevirket som tas ut må alle deler brukes. Biodrivstoff er fremtidens 
energikilde. Det er beregnet at utslippene av CO2 kan reduseres med hele 70-90 prosent dersom 
man bytter ut fossilt drivstoff med biodrivstoff. Trevirke kan også brukes til så mangt annet. Det 
meste som frem til i dag er blitt produsert av oljeprodukter kan produseres av tre. 

 

Vestfold Senterparti vil: 

- At det skal utarbeides en plan for bruk av skog i klimasammenheng. 
- Øke skogens CO2-opptak ved å gi tilskudd til planting av skog. 
- Gjeninnføre tilskuddet for uttak av hogstavfall (GROT-tilskuddet) som stimulans til 

produksjon av biobrensel. 
- Vurdere tre som materiale i alle offentlige bygg både ved nybygg og renovering. 
- Legge til rette for treforedlingsbedrifter med nødvendige økonomiske rammebetingelser som 

investeringstilskudd og risikolånekapital. 
- Bedre infrastrukturen for å få trevirke ut av skogen. Mer tre må også over til bane. 
- At offentlig sektor skal bruke sin rolle som innkjøper til å skape norskproduserte 

miljøvennlige, bio-baserte produkter og tjenester. 
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2.  Næringsutvikling og verdiskapning  
Norge må intensivere arbeidet med å skape ny industri for å møte kommende tilbakegang i 

petroleumsindustrien. Dette er en langsiktig og ressurskrevende nasjonal oppgave og politisk 

ansvar, for Stortinget og for regionale og lokale myndigheter.  

Vestfold Senterparti vil derfor arbeide for at:  

• Stortinget må endre rammebetingelsene for industriell nyskaping gjennom:  

- Omlegging av skatte- og avgiftssystemet til fordel for utvikling og produksjon av nye, 

miljøvennlige og lønnsomme produkter og tjenester.  

- Modernisering av norsk infrastruktur innen transport, elforsyning, telekommunikasjon, 

vannforsyning, avløp mm.  

- Finansiering av offentlig og privat forskning og utvikling.  

• Fylkeskommunene og kommunene må  

- Gis rammebetingelser slik at lovpålagte oppgaver kan bli løst på forsvarlig / akseptabel måte. 

- Prioritere tilrettelegging for nærings- og arbeidsplassutvikling innenfor sine ansvars- og 

arbeidsområder.  

- Tilrettelegge for attraktive næringsarealer gjennom en regional strategi. 

 

3. Nasjonalt eierskap – best for fellesskapet 
Å sikre nasjonalt eierskap og nasjonal kontroll over våre felles ressurser er en forutsetning 

for å sikre en bærekraftig utvikling av landet vårt. Det gir forutsigbarhet og kontroll som er 

viktig for å legge til rette for at kommende generasjoner skal få enda bedre forutsetninger til 

et godt liv. 

I en verden som er sikkerhetspolitisk mer ustabil enn på mange år, med en klimakrise som 

truer og som man ikke helt vet konsekvensene av, er det flere gode grunner til å ta ekstra 

godt vare på de ressursene vi har. Nasjonalt eierskap sikrer arbeidsplasser. Det sikrer gode 

lønns- og arbeidsvilkår til ansatte, og forutsigbarhet for blant annet industrien. Det sikrer 

innovasjon, nytenking og utvikling og det er med på å sikre kjeder av verdiskaping i 

lokalsamfunn landet over. 

Vi ser rundt oss at stormakter som Kina kjøper opp landområder og naturressurser langt 

utenfor egne landegrenser. Vi ser tyske selskaper kjøpe skog i Trøndelag, og amerikanske 

investeringsfond kjøper valseverkene til Hydro, blant annet i Holmestrand. Det gir usikkerhet 

til de ansatte, og en usikker framtid for en hjørnesteinsbedrift i Vestfold. 

Senterpartiet er garantisten for at norske selskaper og norske ressurser skal komme 

fellesskapet til gode. Det er viktig sikkerhetspolitisk og i beredskapssammenheng, men også 

for å bevare og utvikle kompetanse og innovasjonskraft i Norge. 

 

Senterpartiet vil: 
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• Sikre aktivt statlig eierskap i strategisk viktige bedrifter 

• Sette ned en sentralberedskapskommisjon for å gjennomgå utfordringene som vil møte 
oss de neste tiårene. 

• Sikre norsk eierskap til naturressursene våre. 

• Øke produksjonen av vaksiner, medisiner og annet medisinsk utstyr i Norge. 

• Øke selvforsyningsgraden hva gjelder matproduksjon. 

• Bygge beredskapslager for korn. 

• At konsesjonsloven skal sikre personlig eierskap til skog- og landbrukseiendommer. 
 

 

4.  Nær folk i hele Vestfold 
Senterpartiet arbeider for et samfunn med små forskjeller, både sosiale, geografiske og økonomiske. 

For å oppnå rettferdig fordeling trenger vi et levende folkestyre og en tydelig desentralisering av 

makt, kapital og bosetting.  

Etter åtte år med regjeringer som har fokusert på sentralisering og byråkratisering av offentlige 

tjenestetilbud ser vi økende forskjeller og manglende satsing på beredskap. Det er på tide med en ny 

kurs og en annen tenking rundt hvordan landet skal se ut og organiseres.  

Vestfold Senterparti vil at Vestfold skal være et godt sted å bo, med et variert næringsliv, gode 

arbeidsmuligheter og en infrastruktur som legger til rette for arbeid på tvers av kommunegrenser og 

fylkesgrenser. Stortinget trenger en tydelig Vestfold-stemme, og med Vestfold Senterparti 

representert vil de påfølgende sakene bli prioritert: 

God infrastruktur i hele Vestfold 

Moderne infrastruktur er helt avgjørende for et velfungerende samfunn. Av større prosjekt mener 

Vestfold Senterparti det er avgjørende å få på plass dobbeltspor på hele Vestfold-banen og det vil 

være en av våre kjernesaker i valgkampen og på Stortinget. At dagens regjering velger bort 

togsatsning gjennom hele Vestfold og til Skien kan ikke aksepteres. Dobbeltspor er viktig for 

klimavennlig og effektiv transport av folk og gods, og gir bedre forutsetning for økt bosetning, 

byutvikling, industri og næringsetablering i Vestfold. 

Som en del av infrastrukturen ser vi stadig hvor viktig tilgang til internett har blitt og er. Dessverre 

opplever mange å havne utenfor samfunnet på grunn av manglende internettilgang. Dette gjelder 

også i Vestfold. Digital allemannsrett må settes høyere på dagsorden. Vi kan ikke risikere at barn og 

unge opplever utenforskap grunnet utilstrekkelig internettkapasitet der de bor. Vestfold Senterparti 

vil at alle skal ha god internettilgang, fortrinnsvis raskt bredbånd. Gode elektroniske 

kommunikasjonsmuligheter er avgjørende for at steder skal være attraktive for næringsutvikling, 

innbyggere og fritidsboliger. 

Strøm er et fundamentet i det moderne samfunn. Vestfold Senterparti ønsker derfor å jobbe for å 

øke strømberedskapen ved å sikre en opprustning av strømnettet og å styrke samfunnets bevissthet, 

kunnskap og robusthet til å håndtere eventuelle strømbortfall i kortere perioder.  

 

Er reelt nærpoliti i hele Vestfold 



Årsmelding 2021 Vestfold Senterparti 17 

Vestfold Senterparti mener at alle, uansett bosted, skal være trygge på at deres sikkerhet blir 

ivaretatt av et tilstedeværende og synlig politi. En desentralisert politistruktur må ligge til grunn for å 

sikre dette, og Senterpartiet er opptatt av nødvendig lokalkunnskap hos politiet. God kompetanse 

om sitt lokalsamfunn er avgjørende for å kunne jobbe forebyggende i samarbeid med andre organer. 

Her vil Vestfold Senterparti særlig rette fokus mot politiets arbeid med ungdom og unge voksne.  

Senterpartiet vil derfor blant annet kjempe for at Politihøgskolen forblir og utvikles i Larvik. Larvik og 

Stavern har over lang tid vist seg å være et svært bra vertskap for norske politistudenter. Vestfold 

Senterparti vil sikre, styrke og utvikle Politihøgskolen i Larvik. I tillegg til å utdanne framtidige 

politimenn og -kvinner, er Politihøgskolen et viktig fagmiljø og en viktig arbeidsplass i vår region. 

 

Nærings- og matfylket Vestfold 

Næringspolitikk har alltid vært og er en av Senterpartiets kjernesaker. Og en utvikling av næringslivet 

i Vestfold, ut i fra en forvaltertankegang, er en politisk kamp hvor Vestfold Senterparti vil være en 

tydelig stemme på Stortinget. Et fremtidsrettet næringsliv må legge miljø, bærekraft og klima til 

grunn for sin virksomhet. 

Vestfold er et viktig matfylke, med en stor næring og viktige arbeidsplasser. God utnyttelse av 

landets beste matjord og videreforedling av råvarene, gjør at kjeden fra jord til bord i Vestfold er av 

stor betydning for verdiskapingen i fylket. Her står næringsmiddelindustrien sentralt, som 

sysselsetter hver fjerde industriarbeider i Vestfold.  Denne verdikjeden vil Vestfold Senterparti hegne 

om.  

Skal vi sikre og bevare matproduksjonen og næringsmiddelindustrien må vi fortsatt sikre et sterkt 

tollvern. Både matproduksjonen og arbeidsplassene avhenger av dette. Importvernet for 

jordbruksvarer er avgjørende for å ha et norsk jordbruksvaremarked. Som en representant for 

matfylket Vestfold, er importvervet naturlig å kjempe for, for Vestfold Senterparti. 

For å sikre en framtidig matproduksjon kommer man ikke utenom vern av matjord. Dyrka jord er en 

ikkefornybar ressurs, og med begrensede arealer til matproduksjon er det nødvendig med et sterkt 

jordvern. 

 

Vestfold Senterparti skal kjempe for: 

• Dobbeltspor på Vestfoldbanen til Skien. 

• At mer gods transporteres på bane fremfor vei. 

• God internettilgang for alle innbyggere, fortrinnsvis tilgang på raskt bredbånd (minimum 100 

mbit/s symmetrisk bredbåndskapasitet) og innføre offentlig leveringsplikt for bredbånd i de 

områder hvor det ikke er grunnlag for kommersiell utbygging.  

• Opprustning av strømnettet. 

• Å styrke forebyggende virksomhet hos politiet. Det viktigste politiarbeidet er å sørge for at 

kriminalitet ikke skjer.  

• Styrkning og utvikling av politihøyskolen i Stavern, Larvik.  

• At alle har tilgang til trygg mat av høy kvalitet.  

• Styrket importvern for å utvikle jordbruksproduksjonen og næringsmiddelindustrien. 

• At jordvern blir overordnet i alle arealforvaltning, praktisere et strengere jordvern og lovfeste 

adgang til varig vern av matjord.  
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5.  Ja til rushjelp - Nei til avkriminalisering og normalisering av narkotika 
Det er på høy tid med en politisk reform for å hjelpe rusavhengige. Dessverre løser ikke regjeringens 

forslag til rusreform problemet – den skaper heller nye utfordringer.  

Norge har i en årrekke ligget høyt på den europeiske statistikken over overdosedødsfall. I 2019 ble 

det registrert 275 narkotikautløste dødsfall i landet vårt. Det er et skremmende høyt tall, og heldigvis 

ser det ut til å være tverrpolitisk enighet om at rusmisbrukere bør få hjelp heller enn straff. 

Reformen som er foreslått svarer dessverre ikke på denne utfordringen. Tvert imot inneholder ikke 

reformen forslag til nye helsetjenester, økt kapasitet eller økte ressurser til behandling og ettervern.  

En annen og langt mer positiv statistikk viser at Norge er blant de landene der færrest unge prøver og 

bruker narkotika, og at det er lavere narkotikabruk i Norge enn i gjennomsnittet i Europa.  

Med rusreformen risikerer vi at denne statistikken endres dramatisk. En kjerne i reformen er nemlig 

avkriminalisering: Bruk og besittelse av narkotika til eget bruk skal ikke lenger være straffbart, selv 

om det fortsatt i prinsippet er ulovlig.  

Hvis regjeringen får det som den vil, så kan man for eksempel ha på seg to gram kokain, 10 gram 

cannabis og en halv desiliter GHB uten å risikere større konsekvenser enn at man må møte 

kommunale rådgivere for en samtale og få tilbud om helsehjelp. Hvis man ikke møter så kan 

kommunen ilegge gebyr (til forskjell fra en bot fra politiet). 

Med dette fratas politi og hjelpeapparat verktøy de mener er viktige for å forebygge. 

Folkehelseinstituttet, Senter for rus- og avhengighetsforskning, Legeforeningen, politiet og 

helsesykepleierne har alle sagt at en avkriminalisering uten reaksjoner kan føre til økt bruk av 

narkotika. 

I iveren etter å hjelpe de som sliter mest, sender man altså et signal om at utprøving og «festbruk» av 

narkotika ikke er så farlig. En slik politikk kan i verste fall normalisere bruk av narkotika.  

Vestfold Senterparti mener regjeringen må tilbake til tegneblokka. Samfunnet må være tydelig på at 

narkotika er ulovlig og at bruk normalt skal møtes med reaksjoner, samtidig som rusmisbrukere ikke 

bør for sin avhengighet. Med basis i dette må det lages en rusreform med nye virkemidler og 

ressurser til å hjelpe de rusavhengige og som forsterker arbeidet med forebygging.  

Samfunnet må klare å hjelpe de rusavhengige uten at vi samtidig normaliserer narkotika gjennom 

avkriminalisering. 

 

6.  Digital allemannsrett 

I over ett år har Norges befolkning levd et annerledes liv på grunn av pandemien.  

Et liv som er preget av både hjemmekontor, hjemmeskole, digitale møter for dem som er 

samfunnsengasjerte, sosial arena for dem som vil tilbringe tid med familie og venner og for 

noen den eneste kontakten med omverden i perioder.  Alt dette på en annerledes, men 

kanskje mer normal måte i disse dager. 

Vi er blitt eksperter på digitale verktøy og det er blitt den nye normalen å delta i seminarer, 

konferanser, medlemsmøter mm foran skjermen.  
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Dessverre er det sånn, at for å delta er vi helt avhengige av internett, og internett er det ikke 

alle som har tilgang til i dag, i hvert fall ikke tilfredsstillende.  

Det er barn som må besøke besteforeldre for å kunne delta i hjemmeundervisning for det er 

ikke mulig hjemme, det er foreldre som ikke kan være hjemme med hjemmekontor siden 

tilgangen til internett er svært begrenset. Det er ungdommer som opplever utenforskap 

fordi deres venner er på nett, mens dem selv ikke har god nok tilgang til å delta. Voksne og 

barn ønsker å bruke nett samtidig i mye større grad nå for tiden, men for noen familier er 

det ikke mulig å ha mer enn en aktivitet på nett av gangen. Mange fritidsaktiviteter som for 

eksempel kulturskole, korps, kor og andre foregår nå digitalt og for noen av våre barn og 

unge oppleves det ekskluderende å ikke kunne delta mens foreldrene er fortvilet over 

situasjonen de unge befinner seg i uten at de kan løse utfordringen på egen hånd! 

Utfordringer er mange.  

Det er rart å tenke at vi opplever alt dette i Vestfold med så mange beboere. Et fylke, hvor 

innbyggerne skal oppleve at det er godt å vokse opp og bo i.  

Men er det virkelig det, når den nye hverdagen er så avhengig av at tilgangen til internett er 

på plass?  

Vi har flere steder i Vestfold uten bredbånd tilknytning gjennom fiber, men om ikke det er 

nok, er det heller ikke tilstrekkelig mobildekning for å kunne benytte mobilt bredbånd.  

Det er mørke hull flere steder i Vestfold og mens det er mer naturlig på bygda, er det også 

flere steder i byene våre som mangler tilgang.  

Det er ikke så store avstander i Vestfold, sammenlignet med flere andre steder i Norge, men 

likevel er det vanskelig.  

Administrasjonen i kommuner og fylke på sin side mener at de ikke har noe påvirkningskraft, 

og private aktører er kun interessert i å bygge ut der det er mest lønnsomt.   

Forslag 

Senterpartiet i Vestfold ønsker å gjøre noe med det. Vi ønsker at alle skal ha rett til bredbånd 

uansett hvor i Norge de bor. 

Vi ønsker at alle skal ha like muligheter. Det å bo på landet eller andre steder utenfor 

mobildekning, eller fibertilknytning skal ikke gi et dårligere utgangspunkt til våre barn og 

unge. Det skal ikke føre til utenforskap og ensomhet.  

Det skal ikke begrense foreldrene i å utføre jobben sin gjennom hjemmekontor og familier til 

å holde kontakt med sine nære. Det skal i verste fall ikke føre til fraflytting!  

Vi ønsker å legge til rette for fortsatt vekst rundt omkring i bygde Norge med samme 

muligheter innbyggere i byene våre har i dag, også tilgang til internett.  

Senterparti må jobbe for å rettighetsfeste bredbåndstilgang. Digital allemannsrett. 
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Årsmøtetale Vestfold Senterpartis digitale årsmøte 10. april 2021 

Kathrine Kleveland, fylkesleder 

For et år vi har hatt i Senterpartiet siden årsmøtet i Tønsberg i fjor.  

I jubileumsboka vår «Nær folk gjennom 100 år» fra i fjor, var det ifølge historikerne en ting som var 

slående med oppstarten av Bondepartiet, og det var Mangfoldet. 

«Limet som holdt partiet sammen var «Bygdenes interesser», og det var et elastisk lim. «Ulike 

trender, ulike økonomiske løsninger, ulike politiske innganger ga sterke og gode diskusjoner og 

vettuge politiske løsninger  

Hundre år etter er Senterpartiet større enn noen gang og vi står fortsatt støtt i sentrum! 

Senterpartiet har hatt medlemsvekst sju år på rad. Ved inngangen til 2021 hadde Senterpartiet 

20 259 betalende medlemmer. 

Medlemsveksten viser at folk har fått nok av at helsevesen, politi, lokale NAV-kontor, skattekontor og 

tingretter blir sentralisert i bygd og by. Folk er lei av regjeringens stadige sentralisering, og vil heller 

ha Senterpartiets løsninger.  

- Å sentralisere er det motsatte av å lytte til folk, uttalte Trygve da. 
Senterpartiet er et godt verktøy for folk i hele Norge som vil ha nærhet til skole, barnehager, 

eldreomsorg og sykehjem. 

 

Det trengs en ny regjering! 

Senterpartiet har også hatt en formidabel vekst på meningsmålingene. Gjennomsnittet av de fem 

første målingene i år var på 19,5. Hadde noen sagt dette for fem år siden hadde vi bare ledd. 

Forrige kvelden kom ei ny TV2-måling 18,8 % til Senterpartiet. 

Stortingsrepresentant Geir Iversen satt i Sentralstyret sammen med meg og gjentok flere ganger at 

Senterpartiet hadde mulighet til å nå 25%. Da lo mange av oss litt godmodig og var strålende fornøyd 

da vi passerte 10 og 12 prosent.  

Uansett: Måling er måling - valg er valg.  

Men vi har er et fantastisk utgangspunkt å definere det politiske prosjektet ut fra, slik Geir Pollestad 

sa så bra. 

 

Magnus Takvam skrev for noen uker siden at Senterpartiet er blitt omdreiningspunktet i norsk 

politikk. Sp vokser i oppslutning blant LOs medlemmer og har vært det partiet som først og fremst 

har trukket velgere over blokkgrensen – både fra Frp og Høyre. 

Hva er vårt politiske prosjekt? 

Senterpartiet har truffet en nerve i store deler av det norske folk. Vi protesterer sammen med mange 

mot at avstand mellom makt og folk har økt og vil endre det.  

 

Regjeringas sentraliseringsiver har åpnet folks øyne for behov for desentralisering av makt, kapital og 

bosetting.  Mange er enige om at over tid er det Senterpartiet som har svart best på dette. 



Årsmelding 2021 Vestfold Senterparti 21 

Senterpartiet tar utgangspunkt i folks hverdag og liv. Jeg har flere ganger sagt at Senterpartiet har 

hverdagspolitikk for hverdagsmennesker.  

Distriktspolitikk og maktspredning vil være viktige saker i årets valgkamp. Da er det fascinerende at 

distriktmeldinga Linda Helleland har bestilt og som tidligere Høyrestatsråd Victor Norman har ledet 

gir oss så mange gode svar. 

Han sa blant annet på Senterkonferansen i Buskerud at vi må ha bredbånd overalt, ferger som deler 

av vegnettet og bedre og billigere flyreiser. I tillegg sa Norman at folk måtte få lyst til å forsøke å leve 

livet i et lite format 

OK, utredningen mangler innhold på primærnæringer og de gode løsningene der. Landbruk er nevnt 

tre ganger, to av dem i noter. Primærnæringene er nevnt sju ganger, og alle gangene i negativ 

sammenheng, effektivisering, rasjonalisering, overskudd av arbeidskraft. 

Dette vil bli påpekt i høringssvaret fra Vestfold og Telemark fylkeskommune som tas opp i 

fylkestinget til uka. 

Det er unikt at det langstrakte landet vårt, med så mange kvadratkilometer tilgjengelig per 

innbygger, har klart å opprettholde bosetting nær sagt over hele landet. Disse kvalitetene må vi 

ivareta og utvikle videre. Det har heller ikke kommet av seg sjøl. Det er politiske valg som 

Senterpartiet ofte har deltatt aktivt i. 

At det drives næringsvirksomhet og frivillighet, skaper gode bosteder og at det bor folk overalt i 

landet skiller Norge fra andre land i verden. At dyr er på beite, kulturlandskapet er åpent og blir til 

populære reisemål for turister fra hele verden er ikke selvsagt. Det er villa politikk! 

Landbruket og skogbruket vårt omsetter for store verdier. Primærnæringene sikrer arbeidsplasser i 

næringa sjøl, men også i videreforedling av råvarene som produseres. Her trengs fortsatt bevisst 

politikk og kloke valg for å beholde viktige industriarbeidsplasser. 

Utredningen «Det handler om Norge» peker på utfordringene som møter oss i dag, og i framtida, og 

peker på en del mulige løsninger. Dette skal det bli politikk av – derfor er dette er viktig! 

Senterpartiets løsninger er blant annet utflytting av statlige arbeidsplasser til distriktene. Da er det 

kjedelig å lese i Nationen torsdag at 261 kommuner har mista over 9000 statlige arbeidsplasser fra 

2013 – 2019 samtidig som de ti største kommunene har fått nesten 13 000 statlige arbeidsplasser de 

samme årene. 

Det er også viktig å sikre kommuner og fylkeskommuner økonomiske rammebetingelser til å levere 

og utvikle gode tjenester lokalt og regionalt.  

Dette kjenner mange kommunepolitikere på kroppen! 

Det trengs en ny regjering! 

Jeg er forferdelig skuffet over at valseverket til Hydro i Holmestrand selges til et amerikansk 

investeringsfond.  

Ekstra trist at Hydro, hvor staten er en av eierne, selger valseverkene som har vært del av 

gullbeholdningen i Hydro-konsernet og er konsernets miljøfyrtårn. Valseverkene er den grønneste 

divisjonen i Hydro. Hvordan skal Hydro klare å nå CO2-målene sine nå ved å selge ut valseverkene? 

Valseverket i Holmestrand er ikke bare lønnsomt, men har levert svært gode resultat. Senterpartiet 

er opptatt av nasjonalt eierskap, og har flere ganger tatt til orde for at Staten bør kjøpe seg opp i 

Hydro, blant annet for å hindre salg til utlandet 
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Jeg var i tett dialog med våre folk på Stortinget. Geir Pollestad utfordret næringsministeren på å 

stanse salget noe hun raskt avviste. 

Geir Pollestad, Sigbjørn Gjelsvik og jeg møtte toppledelsen i Hydro ved blant annet direktør Hilde 

Merete Aasheim.  Jeg spurte hvorfor Hydro ikke beholder hele verdikjeden og den grønneste delen 

som resirkulerer. Aasheim bekreftet at det kun dreide seg om lønnsomhet 

Nasjonalt eierskap er best for fellesskapet. Senterpartiet vil sikre nasjonalt eierskap og nasjonal 

kontroll over våre felles ressurser. Det en forutsetning for å sikre en bærekraftig utvikling av landet 

vårt.  

Det gir forutsigbarhet og kontroll og er god forvaltningstankegang:  

Hvilket Norge ville vi hatt i dag om vi hadde solgt ut våre fossefall? Om vi hadde latt EU ta kontroll 

over norsk fisk. Hvilket land hadde vi hatt om vi lot kinesiske kapitaleiere kjøpe så mye norsk jord og 

skog som de selv ønsket? Eller om vi lot amerikanske selskaper ta kontroll over olje og gass? 

Vi må fortsette å bruke naturressursene aktivt. Norsk natur er et reiselivsprodukt med mange 

muligheter. Vannkraft er med å skape verdens reineste aluminium. Økt norsk matproduksjon på 

ressurser gir verdiskaping, bosetting og styrket beredskap. 

Det trengs en ny regjering! 

 

Vi må ha et taktskifte i utbyggingen av digital kommunikasjon i distriktene, for alle skal ha 

høyhastighets bredband, ikke 98 prosent.  

Dette skrev også lokallagsleder i Larvik, Eliza Gudem om i Østlands-Posten nylig og skrev blant annet 

at det heller ikke tilstrekkelig mobildekning for å kunne benytte mobilt bredbånd.   

 

Allerede lyses det ut jobber uten oppgitt arbeidssted. Det er en utvikling som vil fortsette, og som 

koranen satt fart på. Dette kan bety mye for befolkningsutvikling i distriktene. 

At Høyre og regjeringa fjerner dobbeltspor langs hele Vestfoldbanen til Skien i sitt forslag til Nasjonal 

Transportplan kan vi ikke akseptere.  

Det har i mange år har vært tverrpolitisk enighet om utbyggingsplanene på Vestfoldbanen, og at 

dobbeltspor er viktig for folk, næringsliv og klimavennlig utvikling i regionen. 

Det bor 300 000 mennesker fra Holmestrand til Skien. Daglig pendler mange mellom byene i 

regionen, og inn til Oslo. Dobbeltsporet ville også satt fart i planlagt byutvikling i Tønsberg, Larvik, 

Porsgrunn og Skien, så regjeringens løftebrudd får store konsekvenser. 

Fylkesordfører og jeg har blant annet vært i møte med Olav Nordheim og Larvik kommune om dette. 

Men selv om regjeringa har fjerna hele den ytre Intercity-utbyggingen fra Nasjonal Transportplan, er 

ikke slaget tapt. Nå må alle partiene jobbe mot sine stortingsgrupper. Senterpartiet er samla, 

ordførere og varaordførere i 17 kommuner fra Holmestrand til Vinje har signert et opprop. Det 

samme har alle gruppelederne i alle partier på Fylkestinget, så nå må det jobbes for å få Stortinget til 

å rette opp den feilen regjeringa her gjør 

Det trengs en ny regjering! 
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Koronakrisa har satt nytt fokus på Senterpartiets kjerneverdier som selvberging og beredskap.  

Beredskapen var ikke god nok, vi stolte for mye på internasjonale leveransekjeder. 

Derfor er det også positivt at det planlegges en vaksinefabrikk i Sandefjord. 

Vi trenger nye næringer som gir økte eksportinntekter og nye jobber over hele landet. Norsk 

vaksineproduksjon vil bidra med nettopp dette, skriver Industri Energi, LO, NHO, 

Legemiddelindustrien og Norsk Industri i en felles kronikk. Bra vi har flere allierte nå. Det har ikke 

alltid kjentes sånn. 

Vi kan heller ikke fortsette å bygge ned matjorda. Vi trenger beredskapslager for korn, vi må få på 

plass egen produksjon av smittevernutstyr og medisiner. Når krisa treffer hele verden samtidig, er 

det for risikabelt å satse på import. 

Svenskene ser til Finland, og vil øke sjølforsyningsgraden av mat. Det vil Senterpartiet også, vi må 

produsere mer norsk mat på norske ressurser! 

Det trengs en ny regjering! 

Ifølge en FN-undersøkelse har én av seks unge i alderen 18-29 år i verden sluttet å jobbe siden 

pandemien startet. Dette er dramatisk. Hva gjør dette med ungdommenes muligheter framover? 

Også i Vestfold og Telemark har vi utfordringer. Verdiskapingen i regionen er lav i forhold til resten 

landet. 20 % av elevene våre fullfører ikke og består ikke videregående skole. 30 prosent av de helt 

arbeidsledige er under 30 år. Antall unge uføre øker.  

 

Jill Eirin Undem skrev nylig i et innlegg: Sammen med kommunene, næringslivet, Universitetet i 

Sørøst-Norge, Nav og andre sentrale aktører må vi skaffe oss kunnskap om hvilken kompetanse 

arbeidslivet trenger i dag og for fremtiden. Sammen må vi lage de gode arenaene for 

kompetanseheving og livslang læring. 

Senterpartiet verdsetter de praktiske yrkene. Dette vil det alltid være behov for. Vi må motivere 

gjennom hele skoleløpet og oppmuntre elevene til å velge praktiske yrker. Verdsette og anerkjenne 

fagskolen, øke antall lærlinger, gjenreise fagarbeideren. 

I Vestfold er vi store på matproduksjon og næringsmiddelindustri, fra grønnsaker, korn og frukt til 

pølseproduksjon, sider og spiseferdige produkter til ferskvarediskene i Norge. Her trengs det 

slaktere, kjøttskjærere, pølsemakere, bakere og konditorer. Det er økende interesse for lokale 

råvarer og tradisjonsmat, noe som også vil kreve ansatte med denne kompetansen. Det må vi få på 

plass! 

Vi trenger et variert næringsliv. Noe av det vi er størst på i Vestfold er eksport av 

petroleumsprodukter, larvikitt og høyteknologi. Vestfold største bedrift, Jotun fra Sandefjord som 

fortsatt er norskeid, fargelegger hele verden med maling. Jotun har passert 10 000 ansatte totalt. 

Jotun må som alle andre bedrifter omstilles til mer klimavennlig produksjon. 

Over til klima. Rett ryggen og pust med magen! Senterpartiets klimapolitikk er ikke dårligere, men vi 

står i en annen tradisjon og har en annen inngang på klimautfordringene.  

 

Vi løser ikke klimaproblemet med å øke avgiftene alene og vi får ikke folk over hele landet med oss i 

jobben med klimatiltak om goder og byrder er skeivt fordelt 

Er det realistisk at alle skal ha elbiler så fort som enkelte partier tror? Vi har ikke engang mange nok 

ladestasjoner på plass. 
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Vi har fortsatt noen kystfiskere i Vestfold. For dem vil det ha stor betydning om dieselprisen øker fem 

kroner literen.  

Senterpartiet står bak Parisavtalen. Norge må følge opp våre forpliktelser i avtalen, øke våre egne 

klimaambisjoner og arbeide for å få andre land til å gjøre det samme.  

 

Klimaløsningene må tilpasses lokale forhold og bidra til bærekraftig utvikling i hele landet.  

Fastlandsindustrien omstilling til en grønnere industri skjer i stort tempo. Vi er et kjemperikt land 

som har et næringsliv som bidrar til å utvikle ny teknologi som hydrogen, biogass og karbonfangst. 

Og med så mye grønn energi fra vannkraft er vi godt rustet, men vi vil ha ansvar for egen 

energipolitikk, og mener blant annet at det var feil å knytte oss til EUs energibyrå ACER: 

Det er så mye jeg gjerne skulle vært innom, men jeg vil oppsummere noen punkter som går på 

forebygging, for forebygging er bedre enn reparering: 

Jeg er glad for at Senterpartiets lange kamp for å beholde Utrykningspolitiet ble kronet med 

stortingsvedtak om å beholde UP. UPs mannskaper er de mest operative og tilgjengelige ute på 

patrulje av samtlige politifolk. UP gir med andre ord mye politi og mye trafikksikkerhet for pengene.  

Men UP lever fortsatt usikkert fordi både Høyre og Frp skaper uro om UPs framtid i sine 

partiprogrammer.  

 

Senterpartiet vil få på plass et organisert skolemåltid, legge til rette for en times fysisk aktivitet på 

skolen hver dag og sørge for økt tilbud innen psykisk helsehjelp, særlig retta mot barn og unge, det er 

forebygging! 

Norge er et av de tryggeste land vi kan føde i. Det betyr ikke at vi ikke vil at det skal bli enda bedre. 

Senterpartiet har jobbet lenge for å bedre føde- og barseltilbudet. Vi vil ha flere jordmødre, bedre 

tilbud både i kommuner og på sykehusene. Dette er forebygging og en god start på ethvert liv!  

Det trengs en ny regjering! 

 

Jeg må avslutningsvis takke fylkessekretær Lisbeth spesielt. Du står på seint og tidlig for oss, og vet 

ikke det beste du kan gjøre for medlemmer, lokallag og oss tillitsvalgte. Takk også til Even som er 

politisk rådgiver og har ansvar for fylkestingsgruppa og kan brukes til det meste. Karoline er nytilsatt 

valgkampmedarbeider og har allerede rukket å gjøre mye, så dette blir et superbra lag i valgkampen. 

Takk for stort engasjement ute i lokallagene våre som vi blant annet fikk mange eksempler på da vi 

hadde et møte om hvilke politiske saker vi skal prioritere i valgkampen! 

 

For nå må vi stå på de siste månedene, vi kan snart telle dager!  

Vi må beholde selvtilliten på våre egne løsninger.  

 

Fordi vi trenger Senterpartiet på Stortinget og vi trenger ei ny regjering. 

 

Tusen takk! 

 

 

 


