øyene rundt

38

Øyene

Torsdag 10. desember 2020

Øyene er sterkt r

Stortinget har 169 representanter. Om vi deler det på
landets 356 kommuner, blir
det tilnærmet en halv representant per kommune. Færder kommune har to representanter.
Sven Otto Rømcke
red@oyene.no

D

et er Carl-Erik Grimstad (V), Tjøme, og Kårstein Eidem Løvaas
(H), Føynland. Da er det ikke så
rart at særlig Grimstad undrer
seg litt over at han og Løvaas hører så lite
fra egen kommune.
Selvsagt kan ikke stortingsrepresentanter særbehandle noen. Men det er lov å tale
hjemstedets sak.
Øyenes Oslo-reporter har samlet de to
Færder-representantene på Halvorsens
Conditori. Det tradisjonsrike stedet har
sett mange representanter og deres besøkende siden det ble grunnlagt i 1881. Det
ligger så nær Stortinget at det er mulig å gå
over i innesko hele året. I hvert fall om man
går i tunnelen mellom bygningene. Stortinget har nemlig vært eier av huset siden
1975.

Dette har vært viktigst
Det er naturlig å spørre de to hva som har
vært viktigst for dem så langt i denne stortingsperioden. Og da ser vi bort fra koronapandemien. Kårstein Eidem Løvaas begynner:
– Det har vært å skape forståelse for hvor
avgjørende det er for Norge å omstille seg.
Vi har fått drahjelp av koronaen, og forståelsen har seget inn. Vi må vekke folk fra
olje- og gassdvalen.
Det andre har vært å samle det politiske
Vestfold til å kjempe for Vestfold. Det er
fortsatt mye solotankegang fra fogdetiden.
Det er et evighetsarbeid som vi er kommet
videre med.
Carl-Erik Grimstad er enig med kollegaen i at overordnet politisk er omstilling det
aller viktigste. Men han har en betraktning
til:
– Da jeg først ble engasjert i lokalpolitikken for syv, åtte år siden, ble jeg spurt av en
oppegående person: «Hva er det grønne
skiftet», og det var klimaskeptikere rund
baut. I dag skjønner de fleste det. Det har
vært en ufattelig interessant periode.

Kriser uten polarisering
For Grimstad er det skjedd mye internt i
Venstre. Ikke minst det siste året.
– Det har vært en utfordrende periode
for Venstre. Vi fikk for lenge et lederskap
på oppsigelse. Når alt kommer til alt, har vi
hatt godt av dette. Vi har fått en ledertrio
som fungerer. Nå er partiet godt rigget for
en mer aktiv og konsolidert periode. Det er
på en helt annen måte enn vi har vært de
siste årene, sier Grimstad og ser fremover.
– Nå dreier det seg om koronaen, og til
tross for den, er det grunn til optimisme.
Men verken Stortinget eller vi kommer til å
være de samme etter koronaen.
– Hvis dette var en TV-serie, ville vi bli
beskyldt for å ha tatt i for hardt, sier Løvaas
og tenker ikke på den interne striden i Venstre. De to synes det er betryggende at vi
håndterer slike kriser uten polarisering
som den vi opplever i USA.
Samtidig ser Grimstad en viss sammenheng mellom munnbruken i USA og noe av
det vi nå hører i Norge. Nå gjør enkelte po-

litikere sitt beste for å snakke ned ikke bare
politiske motstandere, men også politikk i
sin alminnelighet.

En T-banetur fra Tønsberg til Oslo
Hva mener så de to det er det viktigste de
har utrettet for Vestfold og Færder i perioden som nærmer seg slutten? De er ikke i
tvil.
– Det er det vi har fått til innen samferdsel i vår region, sier Kårstein Eidem Løvaas. – Både når det gjelder vei og jernbane
og å ta vare på Torp. Kort og godt den totale
satsingen på samferdsel. Her er Vestfold
kommet godt ut sammenlignet med andre
regioner.
– Det vi har fått til innen samferdsel, legger grunnlag for næringsutviklingen og
bomønsteret rundt Oslofjorden. Det tar
trykket fra hovedstaden, supplerer Grimstad og legger til:
– Vi har et potensial for vekst i form av
bosetting og næringsutvikling. Vi er ikke
bare et bosted for Oslo, men gir muligheter
for etablering av næring.
– Vår politiske enighet har vært viktig for
at Vestfold-Telemark har fått et fortrinn i
intercitykampen. Snart er det ikke lenger
mellom Tønsberg og Oslo enn en litt lang
tunnelbanetur i Oslo, supplerer Løvaas.

Samarbeid på fylkesplan
Samarbeid er i det hele tatt tingen for de
to. De forteller gjerne at de et kvarter hver
onsdag møter de andre borgerlige Vestfold-representantene for å minne hverandre om saker. De tre andre er Morten Stordalen (FrP), Lene Westgaard-Halle (H) og
Erlend Larsen (H).
– Det er et fantastisk godt borgerlig samarbeid i Vestfold, også med Frp, sier Løvaas.
Øyene vil vite hva Færder-benken har
fått til for Færder kommune og innbyggerne i Færder.
– Det er et interessant spørsmål, sier
Grimstad.

– Vi har hatt god kontakt med velgere og
andre som er opptatt av Færder-temaer.
Som ruspolitikken, som er en vesentlig del
av Venstres politikk. Og her står Nøtterøy
sentralt i fylkets rusbehandling. Vår kanskje
viktigste sak for Færder, bidro vi vel med da
Abid Raja, Ola Elvestuen og jeg fremmet forslaget om en helhetlig plan for Oslofjorden.
Det har vært en fryd å følge dette gode eksemplet på samspill mellom lokalt initiativ
og statlig oppfølging, sier Grimstad.

Ikke trukket opp stigen
Samspillet mellom lokalpolitikken og Stortingets to representanter fra en kommune
med 27.000 innbyggere er han ikke like
fornøyd med.
– Folk tror vi har trukket opp stigen etter
oss, sier Grimstad. Og det har vært mange
saker hvor vi kunne spilt en større lokal
rolle. Men da er vi avhengig av at noen tar
et initiativ. Vi kunne for eksempel vært benyttet i utvalgene. Vi kunne gitt storsamfunnet et bilde av lokalpolitikken.
Kårstein Eidem Løvaas har et eksempel
på noe som gikk bra lokalt.
– Alt vi gjør nasjonalt, betyr noe lokalt.
Jeg vil være så unorsk at jeg skryter av at
jeg stoppet jernbanesporet over Nøtterøy.
Det ville vært ødeleggende. Det ble en tøff
kamp, men vi lyktes. Det var en viktig lokal
seier.
Carl-Erik Grimstad nikker bekreftende
og legger til:
– Høyre har gjort et veivalg når det gjelder
det grønne skiftet. Det er gledelig, og det er
en styrke for samarbeidet. Miljøpolitikken
begynner å komme seg inn på et viktig spor,
og den lykkes den dagen idealisten og kapitalismen møtes. Begge partier er enig om at
vi må vokse oss inn i den fossilfrie tilværelsen gjennom innovasjon og teknologisk utvikling.

Velgerne kan ringe
De to kommer tilbake til den litt fraværende dialogen med Færder kommune.
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Har du fortsatt slike?

Da er det på tide å bytte sikringsskap.

Vil tilbyr
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gunstigste
elektrosjekk
Elkonor-elektrikeren
garanterer kvaliteten
av sine arbeider,
materialer og utstyr i 5 år.

PÅ TRAPPEN: Carl-Erik Grimstad t.v. og Kårstein Eidem Løvaas utenfor nabobygningen som også er en
del av Stortinget og kan nås gjennom en underjordisk tunnel.
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– Ordfører Roar Jonstang var alltid frempå.
Ordfører Jon Sanness Andersen er ikke like rask
til å gripe til telefonen, sier Kårstein Eidem Løvaas. Det er andre kommuner i Vestfold som er
raskere til å slå på tråden til oss stortingsrepresentanter, det være seg meg eller Carl-Erik. Vi er
både Færder- og Vestfold-representanter.
Løvaas minner om at det ikke bare er ordførere som kan ringe stortingsrepresentanter. Det
kan velgerne også.
– Løft røret og ring stortingsrepresentanten
din, sier han. Og her minner Øyene leseren om at
e-postadressen og annen kontaktinformasjon
ligger ute på Stortingets nettsider.
Grimstad kan ikke få minnet nok om at han tar
velgerkontakten alvorlig.
– Utbyggingen på Randineborg og Torås er jeg
blitt bedt om å se nærmere på. Og ikke glem at
jeg er kommunestyrerepresentant i Færder. Der
har riktig nok varamedlemmet min møtt denne
perioden.

at den ble hengt opp før Trump ble president.
Mens Carl-Erik Grimstad har et kart over Vestfold-Telemark. Der er det knappenåler på alle
steder han har besøkt.
Tidlig i valgkampen er de to intervjuobjektene
nesten rørende enig om mye.
– Jeg mener bestemt at vi skal opprettholde
velferdssamfunnet slik vi kjenner det. Da må vi
ha vekst i næringslivet. Og vi må lykkes med inkludering, sier Løvaas og møtes umiddelbart av
Grimstad.
– Opprettholde er et godt begrep. Vi må problematisere hva som er et tilstrekkelig velferdssamfunn. Kampen nå er å opprettholde det nivået vi har i dag. Antallet sytti- og åttiåringer stiger. Det kommer til å koste. Det som koster, er
folketrygden og sosiale ytelser. Hvis vi skal få
løftet dem som har det dårligst, må pengene tas
fra et sted. Vi kan ikke bare øke statsbudsjett
uten å ha dekning for det. Den store forskjellen
er mellom oss og dem som ikke har en jobb.

Korona-info i pressen

Veien videre for Kårstein

De to politikerne er opptatt av å formidle at de
tar med seg innspill fra velgerne inn i politikken.
Og mange innspill er blitt reell politikk.
Akkurat nå er Grimstad og Løvaas og de 167
andre stortingsrepresentantene i en spesiell situasjon. Den utøvende makten (regjeringen) har
vært mest sentral.
– Vi får ikke vært i kontakt med fagmiljøene og
er ikke bedre orientert enn det vi ser i pressen, sier
Grimstad som er medlem av Helse- og omsorgskomiteen. Derfor ba komiteen nylig om et møte
med Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet.
– Jeg tror vi gradvis er på vei mot en mer normal politisk hverdag nå, selv om det kommer til
å ta tid.

Dette intervjuet ble gjennomført før Vestfold
Høyres nominasjonsmøte den 28. november.
Kårstein Eidem Løvaas tapte nominasjonen
for Erlend Larsen (Sandefjord) med én stemme.
De neste på listen ble Lene Camilla WestgaardHalle (Larvik) og Henning Wold (Tønsberg).
Løvaas sier til Øyene at det ikke var aktuelt for
ham å utfordre en svært dyktig kvinne på den
«sikre» andreplassen.
Ellers ønsker han å si det samme til Øyene som
han sa til Tønsbergs Blad etter nominasjonsmøtet.
– Det er selvfølgelig ergerlig, og jeg så frem til å
jobbe hardt for Vestfold og næringslivet også i
årene fremover. Partiet ville det annerledes, og
slik er demokratiet. Jeg ønsker kandidatene lykke til.
Til Øyene sier han også at hans kontrakt er
med velgerne og at nominasjonen ikke kommer
til å påvirke hans innsats frem til valget.
– Hva skal du gjøre etter valgdagen, mandag
13. september neste år?
– Da skal jeg åpne en flaske champagne og feire at Erna får fire nye år!

«Vestfold først» og knappenåler
Nå er valgkampen så vidt begynt. Da gjelder det
å være i hjemfylket mandager og fredager. De to
dagene er det normalt ikke forhandlinger i Stortinget.
Det er ingen tvil om den lokale forankringen.
Kårstein Eidem Løvaas har en lapp over pulten
hvor det står «Vestfold først». Han insisterer på
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Feierskauen!

