Årsmelding fra fylkestingsgruppa i Vestfold Senterparti – fylkesårsmøte 2019

Vestfold Senterpartis fylkestingsgruppe består av Thorvald Hillestad og gruppeleder Kathrine
Kleveland. 1. vara Lise Marie Sommerstad, 2. vara Hans Skjelland har deltatt ved behov.
Thorvald Hillestad, sitter i tillegg i Hovedutvalg for Klima, Energi og Næring (HKEN), i styret
for Oslofjordsamarbeidet og i fylkesstyret for KS.
Kathrine Kleveland, sitter i tillegg i fylkesutvalget, i Hovedutvalg for Kultur, Idrett og
Folkehelse (HKIF) og i styret for Stiftelsen Vestfold Fylkesmuseum. I perioden har Kathrine
også deltatt i forhandlingsutvalget for fylkessammenslåingsprosessen, og fra mars 2018 i
fellesnemda for sammenslåing av Vestfold og Telemark fylke.

Hovedutvalg for Klima, Energi og Næring (HKEN)
I 2018 har blant annet hovedutvalget for klima, energi og næring bevilget midler til
prosjekter som investerer i utvikling og bruk av fornybar energi og teknologiske løsninger.
HKEN vedtok i desember å stille seg bak etablering av et felles klimanettverk for Vestfold og
Telemark fylke.
Hovedutvalg for Kultur, Idrett og Folkehelse (HKIF)
Flere av møtene i dette utvalget legges til aktuelle steder der utvalget får orientering og
kunnskap på stedet, som for eksempel biblioteket i Holmestrand, Larvik Museum og Færder
Nasjonalparksenter.
Utvalget har hatt ulike orienteringer og arbeidsformer i forkant av de formelle møtene, som
workshop om revidering av Regional plan for folkehelse, politisk verksted om
vikingtidssatsing, orientering om Teater Ibsen, utvikling av Vikingeodden, Vestfold padleled,
(Norges første, sammenhengende padleled med 622 km graderte padleruter),
hjemmesykepleie og tannhelse mm.
I utvalget er det tildelt midler til idretten, kunst og kultur, friluftsorganisasjoner mfl. Utvalget
deler ut Vestfold kunstnerpris, som i 2018 gikk til billedkunstner Solveig Lohne fra
Sandefjord.
Strategisk Kultur- og idrettsplan (SKP) for Vestfold 2019-2022 ble vedtatt i desember.
Folkehelse er egen seksjon i kultursektoren. Vestfold er for eksempel programfylke og jobber
sammen med kommunene rettet mot barn og unges psykiske helse.

Fylkestinget
Senterpartiet er del av opposisjonen sammen med Ap, SV og MDG. Det politiske arbeidet på
fylkestinget i Vestfold er preget av samarbeid og enighet der vi klarer å få til det, men
politiske skillelinjer er selvsagt til stede. Budsjettarbeidet er eksempel på det.

Det fylkespolitiske arbeidet har også i 2018 vært preget av regionsammenslåing, og at
arbeidet i fellesnemda er i full gang.
Flere store planer har vært/er til revidering, Regional plan for bærekraftig arealpolitikk
(RPBA), Regional transportplan og Regional plan for folkehelse.
Av saker fra fylkestinget kan nevnes
•

Fastlandsforbindelsen mellom Tønsberg og Færder ble behandlet i mai. Sp stemte for
senketunell, noe som også var fylkesrådmannens innstilling, og flertallet i de to
berørte kommunene hadde stemt for. I fylkestinget kom vi i mindretall og
broløsningen ble valgt.
Med ulike valg av løsninger i de berørte kommunene og Fylkeskommunen, fikk
Fylkesmannen i oppgave å megle. Intensjonsavtalen som ble forhandlet fram, ble
stemt over i januar. Vestfold Sp valgte da å stemme for framforhandlet avtale om
bro.

•

Interpellasjon om jernbanepakke 4.
I septembermøtet i fylkestinget fremmet Kathrine Kleveland, på vegne av Ap, SV,
MDG og Sp interpellasjonen «Jernbanepolitikken må styres fra Norge». Ønsket om å
behandle interpellasjonen og stemme over deler av interpellasjonen med mål om
rett til å styre norsk jernbanepolitikk og til å stille høye nasjonale sikkerhetskrav, og
til å mene at Stortinget måtte reservere Norge mot EUs Jernbanepakke 4, slik EØSavtalen gir anledning til, ble avvist.

Fellesnemd
Det har vært godt samarbeid med fellesnemdas Senterpartideltagere fra Telemark, Terje Riis
Johansen og Beate Marie Dahl Eide, og varaene Knut Jarle Sørsdalen og Heidi Herum.
Partiene organiserte seg raskt sammen på tvers av fylkene, og tradisjonell opposisjon og
posisjonsgruppering er like fremtredende.
For Vestfold Senterparti har allikevel plassering på den blå siden i møtesalen vært noe uvant,
men det som har kjennetegnet arbeidet i fellesnemda så langt har uansett vært mye
organisering og mindre grad av politikk. Det vil komme, noe vi ser at sakslistene i 2019 så
langt tyder på.
Kathrine Kleveland har deltatt i komiteen for Politisk organisering, der de to største sakene
har vært system for godtgjøring og fylkesvåpen.
I komiteen for godtgjøring hadde Vestfold generelt en mer nøktern inngang, fordi
godtgjøringene her har vært lavere. Vestfold Senterparti valgte i hovedsak å følge den linjen
helt fram.
I saken om fylkesvåpen stemte Kathrine Kleveland som eneste i Fylkestinget i Vestfold for
Akantusbølgen, mens det var Klåstadskipet og akantus som bla valgt.

