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Fylkesutvalgets innstilling
1. I forbindelse med korona-pandemien vedtar fylkestinget en tiltakspakke som
innebærer endringer i årsbudsjett vedtatt i sak 29/19.
2. Prioriteringer knyttet til tiltakspakken skal gjøres etter følgende kriterier:
a. Rask igangsetting
b. Skape stor sysselsetting
c. Prosjekter med ulikt omfang
d. Geografisk spredning
e. Overordnede føringer fra vedtatt budsjett for 2020
f. Forankring i regionplanen.
3. De økonomiske konsekvensene av endringene innarbeides i forbindelse med
tertialrapporteringene for 2020.
Lærlingplasser
4. Fylkeskommunen innfører et ekstraordinært stimuleringstilskudd i 2020 og
2021 for å sikre tilstrekkelig antall lærebedrifter. Fylkesrådmannen går i dialog
med opplæringskontorene om innretningen på tilskuddet.
5. Fylkeskommunen gir bruk av lærlinger høy vekting i tildelingskriteriene for
innkjøp og anbud.
Investering fylkesveg
6. Handlingsprogram for fylkesveg utsettes. Det utarbeides en tiltakspakke for
investeringstiltak for 2020 og 2021, og et handlingsprogram som gjelder fra
2022.
7. Budsjettposten for vegutbygging kan økes med inntil 120 mill. kr.
Fylkesrådmannen gis fullmakt til å prioritere på tvers av programområdene.
Hovedutvalg for samferdsel får oppdatering på status på disponering av
budsjettmidlene i hvert møte.
8. Fylkeskommunen vil anmode staten om å bevilge tiltaksmidler for forsert
realisering av store fylkesvegprosjekter som er klare til bygging.
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Næringsutvikling
9. Agder fylkeskommune utbetaler midler som er satt av i Budsjett 2020 til

næringshagene. I stedet for å knytte midlene opp mot tiltenkte
utviklingsprosjekter, rettes de mot behov for tiltak som melder seg av
koronakrisen.
10. Fylkeskommunens andel i henhold til inngått avtale for drosjenæringen
utbetales nå. Utbetalingene ses i sammenheng med eventuelle
ekstraordinære statlige tilskudd.
Drift og vedlikehold fylkesveg
11. Drift- og vedlikeholdsbudsjettet for 2020 økes med inntil 50 mill. kr til tiltak for å
redusere forfall på vegnettet.
Det vurderes mulig oppgradering / utvidinga fv450 frå kryss med Rv9 med
Rotemo og opp til Bakkebu.
Hovedutvalg for samferdsel fatter beslutning om prioritering av tiltakene.
Drift og vedlikehold eiendom
12. Budsjett til ekstraordinære vedlikeholdstiltak økes med inntil 15 mill. kr per år
for 2020. Budsjettmidlene innrettes som en tiltakspakke. Tiltakene skal rettes
spesielt mot ENØK og inneklima, hvor det søkes om ENOVA-støtte. Tiltakene
kan også inkludere andre vedlikeholdstiltak. Fylkesrådmannen gis fullmakt til å
prioritere innenfor vedlikeholdstiltakene.
Tiltakene kan også inkludere andre vedlikeholdstiltak, som midler til
rehabilitering/vedlikehold av bygninger og anlegg der vi er direkte eller
indirekte eiere.
Utbygging eiendom
13. Investeringsplanen for eiendom gjennomføres i tråd med vedtatt budsjett..
For å forsere investering i klimavennlige energikilder avsettes det inntil 15 mill.
kr til investering i solcelle- og batterianlegg på eksisterende bygningsmasse,
med sikte på at det utløses ENOVA-støtte til tiltaket. Fylkesrådmannen gis
fullmakt til å prioritere innenfor nevnte prosjekter.
Øvrige tiltak
14. Det settes av 31 millioner kroner fra disposisjonsfond til øvrig tiltakspakke for
ulike aktiviteter og næringer i regionen som vist under:
4 millioner kroner til reiselivssatsing
6 millioner kroner til kompetanseheving
5 millioner kroner til regionalt forskningsfond for prosjekter til grønn omstilling
10 millioner kroner til regionale næringsfond og regional utvikling
2 millioner kroner til landbruk
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15. Fylkesrådmannen kommer tilbake med sak om hvordan fylkeskommunen kan
sikre ytterligere tiltak som støtter opp idrettsaktiviteter, kultur og frivillighet i
Agder.
16. Som en del av en fylkeskommunal krisepakke i forbindelse med
koronaepedemien bevilges det ekstraordinær støtte til bredbåndsutbygging på
5 millioner administrert gjennom DDA (Det Digitale Agder).
17. Det bevilges 1 mill til tilskuddsordning innen kultur. Innovative løsninger med
vekt på kulturformidling i tråd med anbefalinger i koronapandemien prioriteres.
Midlene lyses ut innen mai og fordeles med fokus på geografisk spredning og
på ulike størrelser av prosjekter. Tilskuddsordningen finansieres fra
disposisjonsfond.

Saksordfører: Birte Simonsen

Fylkestinget har behandlet saken i møte 28.04.2020 sak 11/20
Møtebehandling
Det ble reist habilitetsspørsmål for Sally Vennesland (H). Begrunnelse: ektefelle er
drosjeeier. Det ble reist habilitetsspørsmål for Makvan Kasheikal (Dem.)
Begrunnelse: han er drosjeeier.
Ved votering tilknyttet habilitet var det 47 stemmeberettiget, Vennesland og
Kasheikal ble funnet inhabil med 46 mot 1 stemme (Eikeland, FrP). Det ble i tillegg
votert over om representantene skal være inhabile for hele eller kun deler av saken
som vedrører drosjenæringen. Med 38 mot 9 stemmer (Buli Dem., PP, Nyberg og
Thomassen H, PDK, Moy MDG, Andersen, Williamsen og Eikeland FrP) gjelder
inhabiliteten for behandling av hele saken. Vennesland og Kasheikal fratrådte møtet.
Representanten Torunn Ostad (H) fremmet alternativt forslag på vegne av H,
KrF, FrP, V, PP, PDK:
1. I forbindelse med korona-pandemien vedtar fylkestinget en tiltakspakke som
innebærer endringer i årsbudsjett vedtatt i sak 29/19.
Fylkestinget ser hvor alvorlig pandemien påvirker regionens innbyggere og
næringsliv og vil følge situasjonen tett for å vurdere ytterligere tiltak. Det er viktig at
tiltakene ses i sammenheng med de statlige tiltakene, så de treffer godt og får
maksimal effekt. Fylkestinget ser at det kan bli behov for nye tiltak når vi får mer
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oversikt over behovet. Fylkestinget ser også at det kan bli nødvendig å bevilge ekstra
midler til våre egne virksomheter som har fått økte utgifter eller sviktende inntekter på
grunn av den ekstraordinære situasjon.
2. Prioriteringer knyttet til tiltakspakken skal gjøres etter følgende kriterier:
a. Rask igangsetting
b. Skape stor sysselsetting
c. Prosjekter med ulikt omfang
d. Geografisk spredning
e. Overordnede føringer fra vedtatt budsjett for 2020
f. Forankring i regionplanen. (Forslag fra MDG)
3. De økonomiske konsekvensene av endringene innarbeides i forbindelse med
tertialrapporteringene for 2020.
4. Lærlingplasser
a. Fylkeskommunen innfører et ekstraordinært stimuleringstilskudd i 2020 og
2021 for å sikre tilstrekkelig antall lærebedrifter. Fylkesrådmannen går i dialog
med opplæringskontorene om innretningen på tilskuddet.
b. Fylkeskommunen gir bruk av lærlinger høy vekting i tildelingskriteriene for
innkjøp og anbud.
5. Investering fylkesveg
Handlingsprogram for fylkesveg utsettes. Det utarbeides en tiltakspakke for
investeringstiltak for 2020 og 2021, og et handlingsprogram som gjelder fra 2022.
6. Budsjettposten for vegutbygging kan økes med inntil 120 mill. kr. Det kan
prioriteres på tvers av program. Hovedutvalg for samferdsel fatter beslutning om
prioritering av tiltakene.
7. Fylkeskommunen vil anmode staten om å bevilge tiltaksmidler for forsert
realisering av store fylkesvegprosjekter som er klare til bygging.
8. Næringsutvikling
a. Agder fylkeskommune utbetaler midler som er satt av i Budsjett 2020 til
næringshagene. I stedet for å knytte midlene opp mot tiltenkte
utviklingsprosjekter, rettes de mot behov for tiltak som melder seg av
koronakrisen.
b. Fylkeskommunens andel i henhold til inngått avtale for drosjenæringen
utbetales nå. Utbetalingene ses i sammenheng med eventuelle
ekstraordinære statlige tilskudd.
c. Reiseliv er en sentral næring i Agder. Det er viktig å trygge eksisterende
virksomheter og legge til rette for videre vekst. Fylkeskommunen vil bidra med
tilskudd, og vil gå i dialog med næringen om behov og prioriteringer.
d. Landbruksnæringen har utfordringer som følge av koronapandemien. Særlig
knyttes dette til rekruttering og opplæring av arbeidskraft. Fylkeskommunen vil
bidra med ekstra tilskudd til næringen når oversikt over behovet foreligger. Et
variert landbruk, jordvern og økt produksjon er viktig for matsikkerheten og må
prioriteres i regional landbrukspolitikk.
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e. Fylkestinget ser med bekymring på konsekvensene for offshore-relaterte
virksomheter. Vi vil jobbe sammen med nasjonale myndigheter og næringen
for å sikre gode rammevilkår for omstilling og fortsatt sysselsetting i en utsatt
bransje.
9. Drift og vedlikehold fylkesveg
a. Drift- og vedlikeholdsbudsjettet for 2020 økes med inntil 50 mill. kr til tiltak for å
redusere forfall på vegnettet.
b. Hovedutvalg for samferdsel fatter beslutning om prioritering av tiltakene.
(Forslag fra Ap)
10. Drift og vedlikehold eiendom
a. Budsjett til ekstraordinære vedlikeholdstiltak økes med inntil 15 mill. kr per år
for 2020. Budsjettmidlene innrettes som en tiltakspakke. Tiltakene skal rettes
spesielt mot ENØK og inneklima, hvor det søkes om ENOVA-støtte. Tiltakene
kan også inkludere andre vedlikeholdstiltak. Fylkesrådmannen gis fullmakt til å
prioritere innenfor vedlikeholdstiltakene.
b. Tiltakene kan også inkludere andre vedlikeholdstiltak, som midler til
rehabilitering/vedlikehold av bygninger og anlegg der vi er direkte eller
indirekte eiere.
11. Utbygging eiendom
Investeringsplanen for eiendom gjennomføres i tråd med vedtatt budsjett. For å
forsere investering i klimavennlige energikilder avsettes det inntil 15 mill. kr til
investering i solcelle- og batterianlegg på eksisterende bygningsmasse, med sikte på
at det utløses ENOVA-støtte til tiltaket. Fylkesrådmannen gis fullmakt til å prioritere
innenfor nevnte prosjekter.
12. Øvrige tiltak
a. Fylkeskommunen bevilger ekstraordinær støtte til bredbåndsutbygging på 5
millioner administrert gjennom DDA (Det Digitale Agder). (Forslag fra Sp)
b. Det bevilges 1 mill. til tilskuddsordning innen kultur. Innovative løsninger med
vekt på kulturformidling i tråd med anbefalinger i koronapandemien prioriteres.
Midlene lyses ut innen mai og fordeles med fokus på geografisk spredning og
på ulike størrelser av prosjekter.
13. Fylkesrådmannen kommer tilbake med sak om hvordan fylkeskommunen kan
sikre ytterligere tiltak som støtter opp idrettsaktiviteter, kultur og frivillighet i Agder.
(Forslag fra Ap)
14. Fylkestinget ber fylkesutvalget holde tett dialog med administrasjonen og
regionens næringsliv og foreta eventuelle nødvendige justeringer for at tiltakene skal
vurderes i sammenheng med statlige tiltakspakker og næringslivets behov.
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Representanten Vidar Kleppe (Dem.) fremmet tilleggsforslag: (ble senere
endret)
Fylkestinget ber om at det betales ut skoleskyss til drosjesentralene for mars og april
og månedlig fremover så lenge korona-pandemien varer. Dette for å kunne ivareta
den enkeltes løyvehavers økonomi gjennom korona-pandemien - slik at det også
etter krisen fremdeles skal finnes et trygt og godt drosjetilbud i hele Agder.
Utbetalingene ses i sammenheng med eventuelle ekstraordinære statlige tilskudd og
organiseres slik at de ikke er i strid med Lov om offentlig støtte.
Representanten Knut H Thygesen (Rødt) - etter punkt 2f innledningsvis
foreslås: (ble senere endret)
Det overordna og langsiktige målet for tildeling av krisepakke skal være å forsterke
fylkets målsetting om «å få utslippene ned og levekåra opp.»
Representanten Oddbjørn Kylland (Sp) - tilleggsforslag dersom innstilling fra
fylkesutvalg faller:
Det bevilges 4 millioner som kan deles ut av Hovedutvalg for Næring- klima og miljø i
neste møte. Pengene skal gå til markedsføringstilltak for Agder som
reiselivsdestinasjon. Dette skal gjøres etter dialog med alle destinasjonselskapene i
regionen.
Mot slutten av debatten ble det fremmet endring slik at tilleggsforslagene fra
Dem. og Rødt inngår i alternativt forslag fra H. Forslaget fra Dem. vil da erstatte
det opprinnelige avsnittet om drosjenæringen i pkt 8b.
Votering
47 representanter var stemmeberettiget
Forslaget fra H satt opp mot innstillingen fra fylkesutvalget
Forslaget fra H vedtatt med 26 mot 21 stemmer (Ap, MDG, Rødt, Sp, SV)
Tillegget fra Sp vedtatt med 25 mot 22 stemmer (H, FrP, KrF, V)
Fylkestingets vedtak
1. I forbindelse med korona-pandemien vedtar fylkestinget en tiltakspakke som
innebærer endringer i årsbudsjett vedtatt i sak 29/19.
Fylkestinget ser hvor alvorlig pandemien påvirker regionens innbyggere og
næringsliv og vil følge situasjonen tett for å vurdere ytterligere tiltak. Det er viktig at
tiltakene ses i sammenheng med de statlige tiltakene, så de treffer godt og får
maksimal effekt. Fylkestinget ser at det kan bli behov for nye tiltak når vi får mer
oversikt over behovet. Fylkestinget ser også at det kan bli nødvendig å bevilge ekstra
midler til våre egne virksomheter som har fått økte utgifter eller sviktende inntekter på
grunn av den ekstraordinære situasjon.
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2. Prioriteringer knyttet til tiltakspakken skal gjøres etter følgende kriterier:
a. Rask igangsetting
b. Skape stor sysselsetting
c. Prosjekter med ulikt omfang
d. Geografisk spredning
e. Overordnede føringer fra vedtatt budsjett for 2020
f. Det overordna og langsiktige målet for tildeling av krisepakke skal være å
forsterke fylkets målsetting om «å få utslippene ned og levekåra opp.
Forankring i regionplanen.
3. De økonomiske konsekvensene av endringene innarbeides i forbindelse med
tertialrapporteringene for 2020.
4. Lærlingplasser
a. Fylkeskommunen innfører et ekstraordinært stimuleringstilskudd i 2020 og
2021 for å sikre tilstrekkelig antall lærebedrifter. Fylkesrådmannen går i dialog
med opplæringskontorene om innretningen på tilskuddet.
b. Fylkeskommunen gir bruk av lærlinger høy vekting i tildelingskriteriene for
innkjøp og anbud.
5. Investering fylkesveg
Handlingsprogram for fylkesveg utsettes. Det utarbeides en tiltakspakke for
investeringstiltak for 2020 og 2021, og et handlingsprogram som gjelder fra 2022.
6. Budsjettposten for vegutbygging kan økes med inntil 120 mill. kr. Det kan
prioriteres på tvers av program. Hovedutvalg for samferdsel fatter beslutning om
prioritering av tiltakene.
7. Fylkeskommunen vil anmode staten om å bevilge tiltaksmidler for forsert
realisering av store fylkesvegprosjekter som er klare til bygging.
8. Næringsutvikling
a. Agder fylkeskommune utbetaler midler som er satt av i Budsjett 2020 til
næringshagene. I stedet for å knytte midlene opp mot tiltenkte
utviklingsprosjekter, rettes de mot behov for tiltak som melder seg av
koronakrisen.
b. Fylkestinget ber om at det betales ut skoleskyss til drosjesentralene for mars
og april og månedlig fremover så lenge korona-pandemien varer. Dette for å
kunne ivareta den enkeltes løyvehavers økonomi gjennom korona-pandemien
- slik at det også etter krisen fremdeles skal finnes et trygt og godt drosjetilbud
i hele Agder. Utbetalingene ses i sammenheng med eventuelle
ekstraordinære statlige tilskudd og organiseres slik at de ikke er i strid med
Lov om offentlig støtte.
c. Reiseliv er en sentral næring i Agder. Det er viktig å trygge eksisterende
virksomheter og legge til rette for videre vekst. Fylkeskommunen vil bidra med
tilskudd, og vil gå i dialog med næringen om behov og prioriteringer.
d. Landbruksnæringen har utfordringer som følge av koronapandemien. Særlig
knyttes dette til rekruttering og opplæring av arbeidskraft. Fylkeskommunen vil
bidra med ekstra tilskudd til næringen når oversikt over behovet foreligger. Et
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variert landbruk, jordvern og økt produksjon er viktig for matsikkerheten og må
prioriteres i regional landbrukspolitikk.
e. Fylkestinget ser med bekymring på konsekvensene for offshore-relaterte
virksomheter. Vi vil jobbe sammen med nasjonale myndigheter og næringen
for å sikre gode rammevilkår for omstilling og fortsatt sysselsetting i en utsatt
bransje.
9. Drift og vedlikehold fylkesveg
a. Drift- og vedlikeholdsbudsjettet for 2020 økes med inntil 50 mill. kr til tiltak for å
redusere forfall på vegnettet.
b. Hovedutvalg for samferdsel fatter beslutning om prioritering av tiltakene.
(Forslag fra Ap)
10. Drift og vedlikehold eiendom
a. Budsjett til ekstraordinære vedlikeholdstiltak økes med inntil 15 mill. kr per år
for 2020. Budsjettmidlene innrettes som en tiltakspakke. Tiltakene skal rettes
spesielt mot ENØK og inneklima, hvor det søkes om ENOVA-støtte. Tiltakene
kan også inkludere andre vedlikeholdstiltak. Fylkesrådmannen gis fullmakt til å
prioritere innenfor vedlikeholdstiltakene.
b. Tiltakene kan også inkludere andre vedlikeholdstiltak, som midler til
rehabilitering/vedlikehold av bygninger og anlegg der vi er direkte eller
indirekte eiere.
11. Utbygging eiendom
Investeringsplanen for eiendom gjennomføres i tråd med vedtatt budsjett. For å
forsere investering i klimavennlige energikilder avsettes det inntil 15 mill. kr til
investering i solcelle- og batterianlegg på eksisterende bygningsmasse, med sikte på
at det utløses ENOVA-støtte til tiltaket. Fylkesrådmannen gis fullmakt til å prioritere
innenfor nevnte prosjekter.
12. Øvrige tiltak
a. Fylkeskommunen bevilger ekstraordinær støtte til bredbåndsutbygging på 5
millioner administrert gjennom DDA (Det Digitale Agder). (Forslag fra Sp)
b. Det bevilges 1 mill. til tilskuddsordning innen kultur. Innovative løsninger med
vekt på kulturformidling i tråd med anbefalinger i koronapandemien prioriteres.
Midlene lyses ut innen mai og fordeles med fokus på geografisk spredning og
på ulike størrelser av prosjekter.
13. Fylkesrådmannen kommer tilbake med sak om hvordan fylkeskommunen kan
sikre ytterligere tiltak som støtter opp idrettsaktiviteter, kultur og frivillighet i Agder.
(Forslag fra Ap)
14. Fylkestinget ber fylkesutvalget holde tett dialog med administrasjonen og
regionens næringsliv og foreta eventuelle nødvendige justeringer for at tiltakene skal
vurderes i sammenheng med statlige tiltakspakker og næringslivets behov.
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Det bevilges 4 millioner som kan deles ut av Hovedutvalg for Næring- klima og miljø i
neste møte. Pengene skal gå til markedsføringstilltak for Agder som
reiselivsdestinasjon. Dette skal gjøres etter dialog med alle destinasjonselskapene i
regionen.
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