Beretning 2019 for
SV sin fylkestingsgruppe i Telemark
SV sine representanter i fellesnemnda for nytt fylkesting
SV sin fylkestingsgruppe i Vestfold og Telemark
Beretning fra fylkestingsgruppa, Telemark i 2019
Klima og videregående opplæring har vært SVs fremste prioriteringer i fylkestinget i Telemark, 20152019. 2019 var fylkeskommunens siste budsjettår. Vi ferdigstilte regional klimaplan, som skal gjelde
fra 2020 til 2028. Dette arbeidet ledet SV i styringsgruppa, ved gruppeleder. Strategiene i denne
planen videreføres i den nye fylkeskommunen, og beskriver miljøteknologi i industrien, karbonfangst
og lagring energiproduksjon og arealpolitikk.
De største økonomiske beslutningene i 2019 var investeringsprosjekter på Bamble VGS og Porsgrunn
VGS. Framdriften på Bamble har vært god, mens prosjektet i Porsgrunn har møtt på større
utfordringer.
I det siste budsjettet prioriterte vi gratis frokost ved alle de videregående skolene, og startet et
arbeid med å ta kantinene tilbake i egen-regi. Vi løftet debatten om finansiering av fagopplæring til
nasjonalt nivå gjennom det offentlige ordskifte og til dialog med sentrale myndigheter. Vi begynte
også et arbeid med seriøsitet innen hotell og restaurant.

Beretning fra fellesnemnda
Fellesnemnda virket fra mars 2018 til siste møtet i september 2019. SV har hatt to representanter,
Nell Gaalaas-Hansen (Vestfold) og Ådne Naper (Telemark). To saker med spesiell relevans for SV har
pekt seg ut; organiseringen av kollektivtransporten og opptak til videregående skole.
I organisering av kollektivtransporten vedtok fellesnemnda å ta administrasjonen i egen-regi.
Historisk har Telemark og Vestfold eid VKT AS sammen. Fra 2014 gikk Telemark ut og tok
administrasjonen i egen-regi. Vestfold videreførte arbeidet gjennom aksjeselskapet. Vestfold og
Telemark viderefører driften i egen-regi, og aksjeselskapet opphører. I denne saken gikk skillelinjene
mellom sentrum-venstre og høyre. Flertallet bestod av SV, AP, SP, deler av KrF og MDG.
I opptak til videregående skole stod saken om å videreføre karakterbasert opptak fra Vestfold, eller
nærskoleprinsippet fra Telemark. Fellesnemnda vedtok å basere opptaket i det nye fylket på
nærskoleprinsippet, videreførte systemet for skolene i Telemark, og landet på en hybridløsning for
opptak til skolene i gamle Vestfold fylke. Den vesentligste forbedringer ligger i en fortrinnsrett for
elever å fortsette på skolen de har begynt opplæringen på. Flertallet i denne saken bestod av SV, AP,
SP, KrF, Venstre og MDG.
Fellesnemnda hadde sitt siste møte i september 2019.
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Beretning fra fylkestingsgruppa, Vestfold og Telemark 2019
Fylkestingsvalget 2019 ga oss 4,9 % oppslutning, og tre fylkestingsrepresentanter. SV inngår i
koalisjon med SP og AP, med fylkesordfører fra SP.
Fylkestinget ble konstituert i oktober 2019, og det nye fylket tredde i kraft fra og med 1.1.2020.
Samarbeidet har frambragt en politisk plattform som prioriterer klima og miljø først. SV har plass i
fylkesutvalget, leder av hovedutvalget for klima, areal og plan, nestleder i Hovedutvalg for utdanning
og kompetanse, medlem i hovedutvalg for kultur, tannhelse, folkehelse og frivillighet, samt
førstevara til hovedutvalgene for samferdsel og næring.
Ådne Naper,
Leder hovedutvalg for klima, areal og plan
Gruppeleder SV i Vestfold og Telemark
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