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TANNHELSETJENESTE 

Årsmøtet ser med stor bekymring på sentralisering av tannhelsetjenesten i Vestfold 

fylke, hvor tannhelseklinikkene i Svelvik og Andebu nedlegges i 2010. 

 

Vestfold Arbeiderparti vil arbeide for en fortsatt desentralisert klinikkstruktur, hvor 

målet må være et minimum av en tannklinikk for hver av fylkets kommuner. 

 

Årsmøtet beklager at Vestfold fylkeskommune har valgt å organisere en 

primæroppgave, som tannhelsen, i et eget foretak. 

 

Vestfold Arbeiderparti mener at en organisering av tannhelsetjenesten i et 

fylkeskommunalt foretak svekker politikernes ansvar og mulighet til påvirkning av et 

viktig velferdstilbud i fylket. 

 

Vestfold Arbeiderparti vil arbeide for en omorganisering, slik at politikerne for 

fremtiden kan ta styringen tilbake der den hører hjemme i de folkevalgte organer og 

ikke i et styrerom. 

 

Vestfold Arbeiderparti ser for øvrig frem til at landsmøteforslaget om at det settes tak 

for hvor mye den enkelte selv skal dekke til nødvendig tannbehandling gjennomføres 

i denne stortingsperioden.  
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SYKEFRAVÆR 

Vestfold Arbeiderparti er tilfreds med at partene i arbeidslivet og Regjeringen har 

forhandlet fram en ny IA-avtale som kan redusere sykefraværet og hindre utstøting 

fra arbeidslivet.  

 
Særlig viktig er det å hindre at arbeidstakere blir gående syke over lang tid uten 

skikkelig behandling eller oppfølging. Av erfaring vet vi at langvarig sykdom ofte leder 

ut av arbeidslivet. Bare en av fire arbeidstakere som har vært syke mer enn et år, 

kommer tilbake i jobb. 

 

IA-avtalen  omfatter omlag  halvparten av de norske arbeidstakerne. Det betyr at 

mange bedrifter og kommunale virksomheter velger å stå utenfor IA-ordningen.  

Vestfold Arbeiderparti ber regjeringen vurdere om bedrifter som er aktive i IA-

arbeidet bør komme bedre ut økonomisk enn bedrifter som står utenfor.  
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ARBEID TIL ALLE  

Regjeringen har gjennom en aktiv arbeidsmarkedspolitikk bidratt til at Norge så langt 

har kommet langt bedre ut av finanskrisa i forhold til andre land. Denne politikken har 

også kommet Vestfold til gode ved blant annet at kommunene har fått tilført ekstra 

midler til vedlikehold – som igjen har bidratt til å holde håndverkere i arbeid. Videre 

har ungdomsgarantien på seks måneder bidratt til at ungdommer som opplever 

arbeidsledighet har fått et tilbud.  

 

Men for mange bedrifter i Vestfold er ikke finanskrisa over. For eksempel kjenner den 

maritime industrien først nå virkningen av finanskrisa ved at ordrereserver tar slutt. 

Dette fører til at mange Vestfold-bedrifter ser seg nødt til å iverksette permitteringer 

av ansatte. Konsekvensen er todelt: i tillegg til at permitteringer på sikt kan bringe 

fast ansatte ut i arbeidsledighet risikerer bedriften å miste verdifull kunnskap om den 

permitterte finner jobb i en annen bransje.  

Resultatet er økt arbeidsledighet og at bedrifter mister kompetanse slik at de blir 

sårbare når arbeidsmengden igjen tar seg opp.  

 

Et relatert problem er at noen bedrifter unngår faste ansettelser ved utstrakt bruk av 

ulovlig prosjektansettelse, eller ved ulovlig innleie av arbeidskraft. Lavkonjunkturer 

rammer spesielt arbeidstakere sysselsatt på denne måten, mange av dem 

ungdommer. I tillegg rammes konkurranseutsatte bedrifter som velger å satse på 

faste ansettelser.  

 

 

Vestfold Arbeiderparti  

• vil at permitterte får tilbud om kompetanseheving i samarbeid med bedriften.   

• vil at etter- og videreutdanning styrkes 

• vil at regjeringen fortsetter styrkelsen av kommuneøkonomien som igjen vil 

sikre og skape arbeidsplasser.  

• vil at regjeringen øker vedlikeholdsarbeid ved maritime installasjoner.  

• vil at det innføres strenge regler for innleie av arbeidskraft og bruk av 

deltidsarbeid slik at faste ansettelser ikke undergraves.  

• støtter Ungdomsgarantien og mener at garantitiden ytterligere må forkortes.  
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ETTER- OG VIDEREUTDANNINGSREFORM 

Vestfold Arbeiderparti ber Regjeringen, i samarbeid med partene i arbeidslivet, ta 

initiativ til en etter- og videreutdanningsreform som et viktig ledd i en fremtidig 

næringspolitikk. Målet må være at alle som deltar i ordningen med jevne mellomrom 

gis anledning til å oppdatere sine kunnskaper og heve sin kompetanse gjennom et 

langt arbeidsliv – fra dem som trenger å styrke sine basiskunnskaper, til de som tar 

doktorgrad i bedrift. 

 

En gjennomgående kompetanseheving i norsk arbeidsliv er en forutsetning for 

nyskaping, bidrar til å sikre norske arbeidsplasser og bedrer vår konkurranseevne i 

forhold til andre land. 

 

Slik bør arbeidsmarkeds- og utdanningspolitikken knyttes tettere opp til 

næringspolitikken. Arbeidsmarkedstiltakene må i sterkere grad rettes inn mot 

næringslivets behov.  
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KIRKEBYGG 

Staten må fult ut dekke de kostnadene som trengs til restaurering av vernede og 

listeførte kirker, gjerne som en ordning gjennom riksantikvaren. 

 

Begrunnelse 

Kirkebygg rundt omkring i Norge er en stor kulturskatt, som må bevares. Dette sørger 

riksantikvaren for at blir gjort, men det er kommunene som må dekke alle kostnadene 

ved restaurering. Restaurering av kirkebygg er svært kostbart, da byggene er gamle 

og skal bevares i sin opprinnelige form. Ordningen med rentekompensasjon for lån til 

kirkebygg dekker på langt nær kommunenes behov for midler. Vi mener at kirkene er 

en nasjonal skatt, og noe nasjonen som helhet bør verne om. Utbredelsen av gamle 

kirker er stor i noen kommuner, med få innbyggere, mens andre kommuner med 

mange innbyggere har få verneverdige kirker. Dette gjør at enkelte kommuner får 

store kostnader til kirkene. Vi ber partiet se på om man kan bruke 

Opplysningsvesenets fond (OVF) til å gi tilskudd til dette arbeidet. 

 

Fylkesstyrets kommentar: støtter intensjonen i forslaget. 
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FORUM PÅ SANDEFJORD VIDEREGÅENDE SKOLE MÅ UTVIDES 

Forum (kantine+sitteplasser) ved Sandefjord videregående skole må utvides. Skolen 

med Forum er bygd for om lag 1500 elever, men i dag går om lag 1900 elever på 

skolen som fører til mangel på plass i Forum når alle elevene skal oppholde seg der i 

friminuttene.  

 

Dette er Vestfolds og Norges største videregående skole og det er ikke akseptabelt 

at elever ikke har stoler eller andre sitteplasser i friminuttene. Vestfold Arbeiderparti 

bør derfor jobbe for å få bevilget penger til utbygging av fellesarealene på skolen.  

 

Støtter intensjonen i forslaget som  oversendes fylkestingsgruppa.  
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REVIDERING AV KOSTNADSNØKLER I DET KOMMUNALE 
INNTEKTSSYSTEMET 

Vestfold Arbeiderparti ber regjeringen og stortinget endre kostnadsnøklene i det 

kommunale inntektssystemet. Vestfold fylke ligger lavest nasjonalt i forhold til statlige 

overføringer til kommuner og fylkeskommuner. 

  

En revurdering av størrelsen og fordeling av skjønnsmidler har som mål å utjevne 

forskjeller mellom fylker og kommuner og sikre et likeverdig kommunalt 

velferdstilbud. 

 

Systemet må endres slik at Vestfold mottar midler på samme nivå som 

omkringliggende fylker. 

 

En tilpasning og justering av skjønnsmiddelrammer må sikre 

• Kompensasjon for skattesvake kommuner 

• Kompensasjon for utforutsette hendelser. 

• Finansiering av forsøksordninger 

• Kompensasjon for spesielle og ressurskrevende oppgaver som ikke fanges 

opp av kostnadsnøklene. 

 

Vestfold Arbeiderparti mener at det i tillegg bør innføres et minsteinntektstilskudd. 

  

En innføring av et minsteinntektstilskudd sikrer at 

• Kommuner sikres en minste restinntekt etter at utgiftsbehovet innenfor 

inntektssystemets tjenesteområde er dekket. 

• Tilskuddet skal finansiere utgifter utenfor inntektssystemets tjenesteområde, 

som f.eks. egenandel på investering, renter og avdrag med mer. 
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ET FULLVERDIG SYKEHUSTILBUD FOR VESTFOLDS BEFOLKNING  

Et sykehustilbud i Vestfold forutsetter et fullverdig akuttsykehus, en videre satsing på, 

og utvikling av sykehuset i Larvik, fortsatt forbedring av psykiatritilbudet og et 

spesialisert rehabiliteringstilbud i Stavern. 

 

Vestfold arbeiderparti forutsetter at dette legges til grunn i det pågående arbeidet 

med funksjonsfordeling og samarbeid i sykehusområdet Telemark/Vestfold. Et godt 

spesialisthelsetjenestetilbud i Vestfold er også en av suksessfaktorene for en 

vellykket samhandlingsreform. 

 

Årsmøtet i Vestfold Arbeiderparti slutter seg til det tverrpolitiske initiativ for utbygging 

av 7.byggetrinn ved Sykehuset i Vestfold. Det er store utfordringer til deler av den 

bygningsmassen som huser halvparten av sengeplassene ved sykehuset og det er 

utfordringer knyttet til helikopterlandingsplass som er en forutsetning for et fullverdig 

akuttsykehus i Vestfold. 
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MER RETTFERDIG FORDELING AV REGIONALE UTVIKLINGSMIDLER 

Vestfold Arbeiderparti krever bedre mulighet for Vestfold fylke til å utøve regional 

utvikling. 

 

Vestfold fylke tildeles 11,5 millioner kroner for 2010. Sammen med Oslo får Vestfold 

minst av alle fylkeskommuner. Beløpet er mindre enn økningen i Nordland. 

 

Vestfold fylke benytter i dag 50 % av de regionale utviklingsmidlene til del 

finansiering av statlige forsknings og næringsprogrammer.  

I tillegg har fylkeskommunen over flere år avsatt frie fylkeskommunale midler til 

samme formål, for å kunne imøtekomme de forventninger kommunene har til fylket 

som regional utviklings aktør.  

 

Årsmøtet ber om en økning av garantisummen til et nivå slik at Vestfold 

fylkeskommune er i stand til å utøve sin rolle som regional utviklingsaktør, uten å 

måtte benytte øvrig ramme. Vestfold Arbeiderparti ser med stor bekymring på at 

fylkeskommunen må redusere sine rammer til skole, helse og kultur, for å 

imøtekomme forventninger fylkets kommuner har blitt formidlet av Stortinget.  
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SAMARBEID OM SAMFERDSEL 

Gode kommunikasjoner og et godt utviklet kollektivtilbud er svært viktig i et lite fylke 

som Vestfold med flere by- og lokalsamfunn som skal bindes sammen. 

Særlig viktig er utbyggingen av jernbanen. 

 

Vestfold Arbeiderparti er tilfreds med at jernbaneutbyggingen i Vestfold har kommet i 

gang igjen, slik at kapasiteten kan utvides og reisetida kortes ned når strekningen 

Barkåker-Tønsberg er ferdig og NSB får nytt tog materiell i 2012.  

Utbyggingen av dobbeltspor på strekingen fra Holm i Sande, via Holmestrand til 

Nykirke, som tar til i år, og strekningen Farriseidet - Porsgrunn er neste steg på veien 

mot et sammenhengende dobbeltspor fra Oslo til Grenland. Prosjektet er dessuten 

en forutsetning for videreføringen av Vestfoldbanen mot Sørlandsbanen 

 

Vestfold Arbeiderpart ber Regjeringen sørge for en parallell utbygging av veg og 

bane mellom Larvik og Grenland for å sikre rasjonell utbygging og hente inn 

betydelige synergigevinster. Plansituasjonen tilsier anleggstart i 2011.  

 

Vestfold Arbeiderparti viser til landsmøtets vedtak om prosjektfinansiering av 

jernbanen.  Utbyggingen av dobbeltspor på strekningen mellom Farriseidet og 

Porsgrunn er et av flere aktuelle prosjekter som egner seg til denne typen 

finansiering.. 

 

Fortsatt gjenstår viktige utbyggingsparseller i Vestfold,som Jernbaneverket så vidt 

har begynt planleggingen av, eller som ikke en gang har nådd tegnebrettet. Det er 

strekningen gjennom Drammen mot Kobbervikdalen, strekningen Nykirke-Barkåker 

og hele strekningen mellom Tønsberg og Larvik. Planleggingen av disse 

jernbaneprosjektene vil kreve betydelige planleggingsressurser i åra framover. 

 

Vestfold Arbeiderparti aksepterer ikke at utredningen av høyhastighetsbane i Norge, 

skjer på bekostning av mer presserende planoppgaver 
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KULTURKORT I VESTFOLD OG HELE DRAMMENSREGIONEN 

Vestfold Arbeiderparti foreslår å innføre et kulturkort i Vestfold der ungdom for 200kr 

pr. halvår får tilgang til kulturarrangementer som kino, konserter og liknende for 50 kr 

slik som tilbudet er i Buskerud fylkeskommune. Sande og Svelvik burde også få 

tilgang til Buskerud sitt kulturkort grunnet kommunenes tilhørighet til 

Drammensregionen, ungdommen fra disse kommunene drar til Drammen og ikke 

sørover.  

 

Oversendes  fylkestingsgruppa.  
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REDUSERE MOBBING I SKOLEN 

Mobbing er et veldig dagsaktuelt tema. Dette er noe nesten alle skoler har vært 

involvert i og noe som befinner seg overalt. Mobbing er et svært alvorlig problem som 

kan ødelegge et menneske for alltid og i verste tilfelle føre til selvmord. En 

elevundersøkelse i 2006 viste at ca 20% av elevene i norsk skole opplever å ha blitt 

eller blir mobbet. Undersøkelser viser også at måten man mobber på har blitt mye 

mere aggressiv, og tilfeller av alvorlig mobbing har økt. Elevundersøkelsen 2008 

viste at de fleste trivdes på skolen, men at det også var en stor del som ikke trivdes 

pga. mobbing. Etter dette styrket regjeringen innsatsen mot mobbing, og laget et nytt 

Manifest mot mobbing i 2009. Manifestet er et forpliktende samarbeid for et godt og 

inkluderende oppvekst og læringsmiljø. Manifestet tar sikte på å øke bevisstheten om 

mobbing, fokus på et godt og inkluderende lærings og oppvekstmiljø for barn og 

unge og tiltak mot mobbing, og at trakassering via internett og mobil skal ta slutt. 

Dersom en lærer eller en skole ikke reagerer på mobbing, kan elever eller foreldre 

klage til utdanningskontoret i fylket, og skolen eller læreren kan bli straffet med bøter 

eller fengsel.  

Vestfold Arbeiderparti mener: 

Det bør vurderes om de virkemidlene vi har i arbeidet mot mobbing i dag er sterke 

nok til å stanse mobbingen i skolen. Det burde settes lys på hvor alvorlig 

konsekvensene av mobbing kan være og at skolene burde ta i bruk 

mobbeprogrammer som Olveus og liknende programmer for å forebygge mobbing. 
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VERN AV KYSTTORSKEN 

Bestandene av kysttorsk, ål og hummer i Ytre Oslofjord er nå på et kritisk lavt nivå.  

 

Vestfold Arbeiderparti viser til Arbeiderpartiets program der det heter at vi skal 

”utarbeide en strategi som har til hensikt å beskytte og bygge opp lokale bestander 

av fisk” og at vi ønsker en økosystembasert og bærekraftig forvaltning av viktige 

fiskebestander. Slik er det ikke  

 

Vestfold Arbeiderparti er tilfreds med at Regjeringen har truffet tiltak for å verne, og 

hindre overfiske på bestandene av ål og hummer. Desto større er utålmodigheten i 

forhold til kysttorsk. 

 

Vestfold Arbeiderparti krever at følgende tiltak umiddelbart blir satt i verk for å hindre 

ytterligere desimering av torskebestandene i Ytre Oslofjord: 

• Innføring av rist i trålfisket etter reker og sjøkreps 

• Redskapsrestriksjoner i både yrkes- og fritidsfisket 

• Utvidet jakt på sel og skarv 

• Forbud mot lysfiske på dybder grunnere enn 100 m 
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UTENRIKSPOLITISKE UTTALELSER 

Beholde norske FN-styrker i Tsjad 

Norge etablerte i mai 2009, etter anmodning fra FN et militært feltsykehus som 

bidrag til FNs fredsoperasjon MINURCAT i Tsjad og Den sentralafrikanske republikk. 

I mai går mandatperioden ut, og FN har bedt Norge om å videreføre sitt engasjement 

i Tsjad utover perioden, men regjeringen har avvist FNs forespørsel. 

 

Gjennom engasjementet i Tsjad har Norge med sine ressurser vært med på å 

beskytte en stor mengde flyktninger, internt fordrevene og støtte hjelpearbeidet. FNs 

generalsekretær beskriver den humanitære situasjonen som akutt. Nærværet av 

feltsykehuset er en forutsettelse for bidrag fra andre land. 

 

Soria Moria erklæringen slår klart fast at Norge skal prioritere FN-ledete 

fredsoperasjoner. 

 

På bakgrunn av at FNs generalsekretær beskriver den humanitære situasjonen som 

akutt bør Norge vurdere bidraget til MINURCAT i form av feltsykehuset på nytt. 
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 Gjeldsslette for Haiti 

Haiti er hardt rammet etter det massive jordskjelvet og gjeldsbyrden er en ytterligere 

belastning som forsinker gjenoppbygningsprosessen vesentlig. 

 

Nå foreslår organisasjoner som IMF og Verdensbanken å gi det katastroferammede 

landet ytterligere i lån.  

 

Vestfold Arbeiderparti mener at en sletting av gjeld vil være et viktig bidrag på linje 

med nødhjelp og samtidig sette landet i stand til å fremskynde gjenoppbygningen. 

 

Vestfold Arbeiderparti krever derfor: 

• At Norge arbeider for gjeldsslette i internasjonale fora. 

• At IMF og Verdensbanken ikke gir lån men bistand under krisearbeidet og 

gjenoppbygningen. 

 

Vest Sahara  

Vest-Sahara har vært okkupert av Marokko siden Spania trakk seg ut av landet i 

1975. Det har siden 1992 vært våpenhvile mellom frigjøringsbevegelsen Polisario og 

marokkanske myndigheter i påvente av en folkeavstemning om Vest-Saharas 

uavhengighet. Det saharawiske folk venter fortsatt på folkeavstemning om sin frihet 

og det er i dag ingen progresjon i fredsforhandlingene.  

 

 

Marokkos okkupasjon av Vest-Sahara er ulovlig og er fordømt av både FNs 

generalforsamling og Sikkerhetsrådet, som krever at Marokko trekker seg ut av Vest-

Sahara. FNs sikkerhetsråd har satt ned en internasjonal styrke som skal 

gjennomføre en folkeavstemning (MINURSO). Dette er den eneste FN-styrken i 

verden som ikke har et menneskerettighetsmandat. Okkupasjonen førte til massive 

flyktningstrømmer ut av landet og i dag bor majoriteten av saharawiene i 

flyktningleire på grensa til det okkuperte område i påvente av å få vende hjem. 

 

Spørsmålet om Vest-Sahara dreier seg i stor grad om naturressurser. 
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Okkupantmakten Marokko tjener penger på utnytting av naturressurser fra Vest-

Sahara. Vest-Sahara er rikt på mineraler, olje og fisk. Også norske selskaper har 

vært involvert i ressursutnyttelse i det okkuperte området. Marokko tar de inntektene 

det Saharawiske folk rettmessig har krav på fra ressursutnyttelsen. Marokko har 

bygd en mur inne på okkupert land, som er fire ganger så lang som muren på 

Vestbredden. Denne muren bryter klart med folkeretten og grunnleggende 

menneskerettigheter. Vestfold Arbeiderparti krever derfor at muren rives og de 

ulovlige bosetningene trekkes ut fra okkupert land. Det er i dag flere bosettere i Vest-

Sahara enn saharawier.  

 

Vestfold Arbeiderparti ber Regjeringen bidra til å øke det internasjonale samfunns 

oppmerksomhet om overgrepene mot befolkningen i Vest-Sahara, slik at FN´s 

resolusjoner blir etterlevd. Særlig viktig er det at vestlige land, inkludert Norge, 

stopper importen av naturressurser fra ulovlig okkupert land og at FNs styrker 

(MINURSO) får utvidet mandat til overvåkning og rapportering av brudd på 

menneskerettighetene.  

 

Norge bør også bidra med humanitær og statsbyggende hjelp til Vest-Sahara. 

 

Fred i Midtøsten  

Verdenssamfunnet har alt for lenge funnet seg i Israels brudd på FN’s resolusjoner, 

brudd på Genevekonvensjonen i krig, brudd på ikkespredningsavtalen og brudd på 

menneskerettighetene. Vi kan ikke akseptere at Israel fortsetter sin okkupasjos og 

bosettingspolitikk.  

Situasjonen i Øst-Jerusalem har gått fra vondt til verre. Til tross for at 

verdenssamfunnet aldri har anerkjent Israels anneksjon av Øst-Jerusalem, fortsetter 

Israel en bevisst politikk for å fordrive palestinere fra byen. 

Vestfold Arbeiderparti mener det internasjonale samfunnet må opprettholde kravet 

om et delt Jerusalem. Jerusalem er en viktig del av en fremtidig fredsavtale, og Israel 

undergraver muligheten for fred når de fortsetter byggingen. 

 

Ett år etter krigen i Gaza, er situasjonen fremdeles dramatisk for sivilbefolkningen. 
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Grensene er stengt og minimalt av mat, medisiner og nødvendig byggemateriale 

kommer inn til en sårt trengende befolkning. 

Den israelske regjer ingen  har nå godkjent de egyptiske planene om en mur mellom 

Egypt og Gaza for å stenge tunnelvirksomheten. Muren bidrar ytterligere til å 

stramme Israels grep om Gaza og isolere befolkningen.. Som ledende land i 

giverlandsgruppen for Palestina  må Norge gjøre hva vi kan for å stanse den 

planlagte av muren.   

 

Dersom Israel fortsatt obstruerer en fredsprosess i Midt-Østen og nekter å sette seg 

til forhandlingsbordet, må det i nyternasjonale samfunn se seg om etter sterkere 

reaksjonsformer, eksempelvis en internasjonal boikott av Israel.  

 

 

 

 

 

 

Alle uttalelser oversendes til regjeringen, Arbeiderpartiets stortingsgruppe og 

Arbeiderpartiet sentralt dersom ikke annet er nevnt.  


