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Skriv inn formel her. 

AVTALE 

Følgende avtale er inngått mellom 

 Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti  

i  

Vestfold og Telemark. 

 

 

Avtalen gjelder for valgperioden 2019-2023  

 

Skien 15.10.19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



2 
 

Innledning 

1. Samarbeidet skal oppnå bredest mulig enighet i de vesentlige spørsmålene i fylket. 

Samarbeidspartiene har også behov for å ivareta sin egenart gjennom profilering av 

sitt eget program. 

 

2. Samarbeidet bygger på rammene av et sterkt fellesskap i velferdsproduksjonen. 

Frivillig og ideell sektor har en viktig funksjon som styrker velferden.  

 

Samarbeidspartiene er enige om at velferdstjenester ikke skal konkurranseutsettes. 

Seriøsitetsbestemmelsene knyttet til anskaffelser skal videreutvikles og forsterkes. 

Klima og miljø skal vektes tungt i forbindelse med alle anskaffelser i regi av 

fylkeskommunen.  

 

3. Samarbeidspartiene er enige om å fremme et rødgrønt samarbeid også utover 

fylkeskommunen, og ser dette arbeidet som viktig frem mot stortingsvalget 2021 og 

fylkestingsvalget i 2023.  

 

4. Vi skal arbeide offensivt gjennom et bredt samarbeid med alle partier i fylkestinget. 

Dette er viktig for å få gjennomslag hos sentrale myndigheter på alle områder som er 

viktige for Vestfold og Telemark. 
 

5. Det skal føres en aktiv arbeidsgiverpolitikk som kjennetegnes av trygge, hele og faste 

stillinger. Fylkeskommunen skal ta ansvar for å ansette mennesker med nedsatt 

funksjonsevne.  

 

6. Fylkeskommunen skal være en god, tilstedeværende og aktiv samarbeidspartner for 

kommunene i Vestfold og Telemark, og videreutvikle samarbeidsavtaler mellom 

fylkeskommunen og kommunene.  

 

 

Skole 

 

7. Nærskoleprinsippet legges til grunn for opptak til videregående opplæring i Vestfold 

og Telemark. Modellen som ble vedtatt i fellesnemnda 29.05.19 skal fungere frem til 

eventuelle forbedrede løsninger, som samarbeidspartiene er enige om, er på plass.   

 

8. Ingen skoler skal legges ned i perioden med mindre alle samarbeidspartiene er enige 

om dette. 

 

9. Det skal ikke åpnes for nye privatskoler.  

 

10. Det skal innføres et gratis frokostmåltid på alle de offentlige videregående skolene i 

Vestfold og Telemark.  

 

11. Det skal opprettholdes et videregående opplæringstilbud innen naturbruk i både 

Telemark og Vestfold. 
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12. Fylkeskommunen skal være en aktiv og langsiktig eier av Fagskolen i Vestfold og 

Telemark, og legge til rette for en sterk fagskolesektor.  

 

13. Alle elever skal ha tilgang til skolehelsetjeneste hver dag.  Det skal åpnes for «e-

helsesøster» - som et supplement til ordinær helsesykepleierdekning. 

 

14. Det psykososiale skolemiljøet skal forbedres, ved blant annet å legge til rette for 

miljøterapeuter og tverrfaglige team. 

 

15. Samarbeidspartiene vil se på muligheten for å opprette nye, arbeidsrettede linjer eller 

programfag i videregående skole, eksempelvis klima, energi og miljøteknikk.  

 

16. Fylkeskommunen skal stille forventning om minst to lærlingplasser per 1000 

innbygger i kommunene, samt ha mål om minst to lærlingplasser per 5000 innbygger i 

fylkeskommunen.  

 

17. Elever i videregående opplæring skal sikres tilstrekkelig og oppdatert utstyr. 

18. Samarbeidspartiene er stolte av et sterkt og mangfoldig universitetsmiljø, og vil bidra 

til å utvikle studietilbudene og medvirke til å gjøre universitetet vårt til en kraftfull 

regional aktør. 

 

19. Vi skal kartlegge behov, utfordringer og muligheter for borteboende elever.  

 

Samferdsel, klima og miljø 

20. Vi skal forsterke målene for utslippskutt, både i fylket og i fylkeskommunens direkte 

utslipp. 

 

21. Klima og miljø skal være en prioritert oppgave for det nye fylkestinget, gjennom en 

kombinasjon av tiltak og langsiktig planlegging.  

 

22. Vestfold og Telemark fylkeskommune skal aktivt bidra til at Vestfold og Telemark 

blir en klimapositiv industriregion innen 2030. Fylkeskommunen skal innrette 

virkemiddelapparatet for å bidra til klimakutt og grønn omstilling i Vestfold og 

Telemark. 

 

23. Vestfold og Telemark fylkeskommune skal aktivt legge til rette for installasjon og 

bruk av alternative klimanøytrale energikilder, og gjøre en utredning knyttet til økt 

bruk av solceller i alle fylkeskommunale bygg.  

 

24. Det skal gis årlig støtte for bygging av ladestasjoner for elbiler utenfor hovedveiene, 

hvor forutsetningen er at det i 2023 skal være mulig å velge elbil uavhengig av hvor i 

det nye fylket en er bosatt. 

 

25. Alle nye busser som settes i drift i fylkeskommunal tjeneste skal bruke biogass eller 

annen klimanøytral energi. Det skal utvikles en strategi med handlingsplan for 

nullutslipp i transport, som svar ut hvordan vi gjør transport elektrisk eller utslippsfri, 

og hvordan fylkeskommunen kan fremme utvikling av biogass, elektrisitet og 

hydrogen. 
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26. Fylkeskommunen skal arbeide for inngåelse av byvekstavtaler mellom vestfoldbyene 

og staten, og mellom grenlandskommunene og staten forutsatt at det er et lokalt ønske 

om slike avtaler. 

 

27. Vestfold og Telemark skal ha nullvisjon for omdisponering av matjord. 

 

28. Vi skal etablere en støtteordning for beitedyr i utvalgte landskapsområder for å bevare 

kulturlandskapet og sikre ressursforvaltning. 

 

29. Vi skal gjennomgå status for økologi i fylket, og styrke arbeidet med artsmangfold. 

 

30. Kvaliteten på fylkesveinettet skal forbedres. Fylkeskommunen skal målrette arbeidet 

for å gjennomføre helhetlig planlegging og utbygging av fylkesveiene raskere og mer 

kostnadseffektivt.  

 

31. En fremtidsretta jernbane står sentralt i arbeidet for et klimanøytralt samfunn. 

Hovedprioriteringen for Vestfold og Telemark fylkeskommune er å ferdigstille ny og 

moderne jernbane fra Oslo til Skien. Fylkeskommunen skal være en pådriver i arbeide 

med å realisere en sammenkobling av Sørlandsbanen med Vestfoldbanen. På lengre 

sikt støtter Vestfold og Telemark fylkeskommune opp om lyntog over Haukeli. 

Fylkeskommunen skal målrettet jobbe for alle eksisterende og nye 

jernbanestrekninger.  

 

32. Fylkeskommunen skal arbeide for å øke volum av gods og passasjerer for Sør-Norge 

til og fra regionens havner. Intermodalitet skal være det bærende prinsippet for i større 

grad utnytte sjøveien og jernbanen. 

 

33. Kollektivtilbudet i fylket skal være så billig og godt som mulig. Vi vil utrede felles 

månedskort for buss i hele det nye fylket, til lavest mulig pris. Prisnivået i Grenland 

skal fortsatt holdes lavt, og i tillegg vil vi vurdere ulike innretninger for å få ned 

billettprisene på busstilbudet utenfor Grenland. 

 

34. Samarbeidspartiene sier nei til deponi i Dalen gruver i Brevik. 

 

Areal og naturbruk 

35. Det skal føres en politikk som utnytter fylkets ressursgrunnlag på en god måte, med 

vekt på et aktivt skogbruk, landbruk og fiskebruk med variert bruksstørrelse i hele 

fylket.  

 

36. Det skal utvikles en strategi med handlingsplan for klimasmart landbruk i tett 

samarbeid med landbrukets interesseorganisasjoner.  

 

37. Fylkeskommunen skal følge opp regionalt planprogram for landbruket, med sikte på å 

øke verdiskapingen fra landbruket i Vestfold og Telemark. Fylkeskommunen skal 

også avgi høringssvar i jordbruksoppgjøret. 
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38. Fylkeskommunen skal bygge i tre. Dette fordi det mest miljøvennlige byggematerialet 

skal ligge til grunn. Alternativ må eventuelt utredes. 

 

39. Samarbeidspartiene ønsker økt produksjon av fornybar energi for å redusere de 

globale klimautslippene. Samtidig vil vi ikke støtte vindkraftutbygginger på land som 

går mot kommunene og lokaldemokratiets vilje. Derfor vil vi kun støtte vindkraft der 

naturhensyn ivaretas, der det er lokal støtte til utbygging, og der lokalsamfunnene er 

sikret varig kompensasjon for naturinngrep. 

 

40. Fylkeskommunen skal aktivt bidra til å fremme en bærekraftig utvikling av 

vannkraftressursene. Prinsippene om 8-kommuners avtalen skal bestå.  

 

Næring, reiseliv og internasjonalt arbeid  

41. Vestfold og Telemark fylkeskommune skal bidra til en aktiv næringspolitikk, 

etablering av næringshager og støtte eksisterende næringshager. Det skal gis støtte til 

næringsfond i næringssvake kommuner. 

 

42. Samarbeidspartiene ser verdien av det internasjonale arbeidet som har vært gjort i 

fylkeskommunene, og vil bidra til at fylkeskommunen fortsatt skal innta en aktiv rolle 

i det internasjonale arbeidet.  

 

43. Fylkeskommunen skal være en pådriver for utvikling av verdensarv-prosjektet i Borre, 

på Gokstad og Oseberg, og for eksisterende verdensarv på Rjukan og Notodden. 

 

44. Samarbeidspartiene vil arbeide for bygge ut bredbånd der det ikke er kommersielt 

lønnsomt. Alle skal kunne nyttiggjøre seg av mulighetene digitaliseringen gir. 

  

45. Fylkeskommunen skal videreutvikle Torp Sandefjord lufthavn. Fylkeskommunen skal 

aktivt arbeide for at staten bidrar til å utvikle Notodden lufthavn. 

 

46. Fylkeskommunen skal være en sterk pådriver for næringsetableringer, samt en 

profesjonell og offensiv samarbeidspartner for allerede etablerte næringer.  

 

47. Samarbeidspartiene ønsker å bidra til rettferdig handel ved at fylkeskommunens 

innkjøp ikke støtter okkupasjon, sosial utbytting, slavearbeid og skatteunndragelse. 

 

  

   Kultur, folkehelse, tannhelse, idrett og frivillighet: 

48. Alle, uansett bosted og sosiale skillelinjer skal ha tilgang på kunst, kultur og idrett 

utført av profesjonelle og frivillige aktører.  

 

49. Fylkeskommunen skal støtte opp om viktige kulturinstitusjoner i fylket, som for 

eksempel museene, Teater Ibsen, Stella Polaris, Telemarkskanalen, Grenland Friteater 

og festivaler som har betydning for regionen vår. 
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50. Fylkeskommunen skal styrke formidlingen og forskningen på vår felles historie innen 

vår kulturarv. Kulturminner av nasjonal og regional verdi må sikres. 

 

51. Partnerskapsavtaler og samarbeidsordninger med frivilligheten skal forsterkes og 

videreutvikles.  

 

52. Vi skal samarbeide med kommunene om utvikling av bibliotekene, for å bidra til å 

styrke og hegne om gratisprinsippet og sikre gratis-arenaer. 

 

53. Fylkeskommunen skal samarbeide med kommunene i forebyggende og 

helsefremmende folkehelsearbeid, for å utjevne sosiale forskjeller. 

 

54. Tannhelsetjenesten skal være en naturlig integrert del av fylkeskommunen, med et 

desentralisert tilbud og faglig gode tjenester til befolkningen, også innen forebyggende 

arbeid. 

55. Vestfold og Telemark fylkeskommune skal benytte ny kompetanse og oppgaver innen 

bosetting og integrering på en positiv og solidarisk måte. 

 


