Møteprotokoll
Fylkesutvalget
Dato:
Tid
Sted:

02.02.2021
10:30-16:20
Fjernmøte i Teams

Møtende medlemmer:
Navn
Arne Thomassen
Bjørn Ropstad
Torunn Ostad
Gro Bråten
Kai Steffen Østensen
Janne Nystøl
Oddbjørn Kylland
Margit Dale
Andreas Arff
Birte Simonsen
Beate Marie Johnsen
Ungdommens fylkesutvalg:

Fra administrasjonen møtte:
Navn
Tine Sundtoft
Ola Olsbu
Kristin Tofte Andresen
Lise Solgaard
Arly Hauge
Kenneth Andresen
Vegard Nilsen
Anita Henriksen
Knut Lindland

Funksjon
Fylkesordfører
Fylkesvaraordfører
Utvalgsmedlem
Utvalgsmedlem
Utvalgsmedlem
Utvalgsmedlem
Utvalgsmedlem
Utvalgsmedlem
Utvalgsmedlem
Utvalgsmedlem
Utvalgsmedlem

Parti
H
KrF
H
Ap
Ap
KrF
Sp
Sp
FrP
MDG
V

Vara for

Johannes Strømberg
Frida Falkum

Stilling
Fylkesrådmann
Fylkesdirektør samferdsel og eiendom
Fylkesdirektør næring, kultur og kulturminnevern
Fylkesdirektør økonomi og styring
Fylkesdirektør utdanning
Fylkesdirektør plan og analyse
Fylkesdirektør folkehelse
Fylkesdirektør Regionplan 2030
Fylkesdirektør innovasjon og org.utvikling

Ingen merknader til innkalling. Merknad til saksliste fra Beate Marie Johnsen (V):
sakstittel bør gjenspeile sakens innhold, i sak 15/21 burde det vært angitt at saken
gjelder Kristiansandsregionen. Ingen merknader for øvrig.
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Protokollfører: politisk sekretariat, ved Bente Hamre
Av smittehensyn ble møtet avholdt som fjernmøte i Teams. Møtet ble direktesendt på
www.agderfk.no og det ble gjort opptak.

Program og orienteringer:
Agders 4 regionrådene deltok i møte - belysning av muligheter og utfordringer sett i
sammenheng med pågående prosess med handlingsprogrammet til Regionplan
Agder 2030.
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Behandling av utvalgssak

10/21 Godkjenning av protokoll fra møte 19.01.2021
Arkivsak-dok.
Saksbehandler

21/00575-3
Bente Hamre

Behandlet av
1 Fylkesutvalget

Møtedato
02.02.2021

Saknr
10/21

Fylkesrådmannens forslag til vedtak
Fylkesutvalget godkjenner protokoll fra møte 19.01.2021.

Møtebehandling i Fylkesutvalget 02.02.2021:
Votering
Fylkesutvalget fattet enstemmig vedtak.
Fylkesutvalget - vedtak
Fylkesutvalget godkjenner protokoll fra møte 19.01.2021.
[Lagre]

11/21 Stortingets behandling av statsbudsjettet for 2021 konsekvenser for Agder fylkeskommunes budsjett 2021
Arkivsak-dok.
Saksbehandler

20/28444-18
Ebba Laabakk

Behandlet av
1 Fylkesutvalget
2 Fylkestinget

Møtedato
02.02.2021
16.02.2021

Saknr
11/21

Fylkesrådmannens forslag til vedtak
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1. Økningen i rammetilskudd for 2021 på 15 522 000 kroner benyttes slik:
•
•

reasfaltering av fylkesveger 11 312 000 kroner
økt aktivitet innen voksenopplæring 4 210 000 kroner.

2. Økningen i rammetilskudd/skjønnsmidler for 2020 på 4 417 000 kroner
avsettes til disposisjonsfond ved regnskapsavslutningen for 2020. Midlene
skal benyttes til koronatiltak ved de videregående skolene.

Møtebehandling i Fylkesutvalget 02.02.2021:
Møtebehandling
Representanten Gro Bråten (Ap) fremmet alternativt forslag – punkt 1:
1. Økningen i rammetilskudd for 2021 på 15 522 000 kroner benyttes slik:
•
•

reasfaltering av fylkesveger 7 796 000
økt aktivitet innen voksenopplæring 7 726 000

Representanten Andreas Arff (FrP) fremmet alternativt forslag – punkt 1:
Økning i rammetilskudd for 2021 på 15 522 000 kroner benyttes slik
1. Reasfaltering og vedlikehold av fylkesveier 11 312 000 kroner fordeles i sam
utvalget.
2. Økt aktivitet innen voksenopplæringen 4 210 000kroner
Votering
Alternativt forslag punkt 1 fra Ap falt med 8 mot 3 stemmer (Ap, MDG).
Fylkesrådmannens forslag falt med 10 mot 1 stemme (V).
Alternativt forslag punkt 1 fra FrP vedtatt med 7 mot 4 stemmer (Ap, MDG, V).
Fylkesrådmannens forslag punkt 2 enstemmig vedtatt.
Fylkesutvalget - innstilling
Økning i rammetilskudd for 2021 på 15 522 000 kroner benyttes slik
1. Reasfaltering og vedlikehold av fylkesveier 11 312 000 kroner fordeles i sam
utvalget.
2. Økt aktivitet innen voksenopplæringen 4 210 000kroner
3. Økningen i rammetilskudd/skjønnsmidler for 2020 på 4 417 000 kroner
avsettes til disposisjonsfond ved regnskapsavslutningen for 2020. Midlene
skal benyttes til koronatiltak ved de videregående skolene.
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Saksordfører: Andreas Arff
[Lagre]

12/21 Kjøp av bussanleggstomt i Mandal
Arkivsak-dok.
Saksbehandler

20/29780-1
Jan Otto Hansen

Behandlet av
1 Fylkesutvalget
2 Fylkestinget

Møtedato
02.02.2021
16.02.2021

Saknr
12/21

Fylkesrådmannens forslag til vedtak
1. Agder fylkesting ønsker å legge til rette for bred og rettferdig konkurranse
blant tilbyderne av kollektivtjenester i Lindesnesregionen i kommende
operatøravtale fra 1. juli 2022. Det er derfor nødvendig kunne tilby tomt og
infrastruktur for plassering av et nytt bussanlegg i løpet av 2021.
2. Anbefalt tomt på Doneheia i Mandal utgjør et areal på 14700 m 2, hvor ny
bussoperatør vil måtte inngå leieavtale på om lag 10 000 m2 etter samme
prinsipper som ved bussanleggene i Kristiansand og i Arendal. De resterende
4700 m2 anbefales avsatt til utvikling av anlegget og økt tjenesteproduksjon,
og eventuelt etablering av et mer permanent bussanlegg med tilhørende
fasiliteter for bussmateriell og personell.
3. Samlet prosjektkostnad for kjøp av tomt, opparbeiding, trafo og nødvendig
infrastruktur er kostnadsberegnet til 25 mill. kroner.
4. Tiltaket finansieres med 3 mill. kroner i økt mva.-kompensasjon og 22 mill.
kroner i økt låneopptak.

Møtebehandling i Fylkesutvalget 02.02.2021:
Møtebehandling
Representanten Andreas Arff (FrP) fremmet tilleggsforslag - nytt punkt 5:
5. Fylkesutvalget forutsetter at fylkeskommunens utgifter til tomt og infrastruktur i
sin helhet tilpasses i fremtidige kontrakter, slik at fylkeskommunen ikke
subsidierer bussoperatør.
Votering
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Fylkesrådmannens forslag enstemmig vedtatt.
Tilleggsforslaget fra FrP falt med 10 mot 1 stemme (FrP).
Fylkesutvalget - innstilling
1. Agder fylkesting ønsker å legge til rette for bred og rettferdig konkurranse
blant tilbyderne av kollektivtjenester i Lindesnesregionen i kommende
operatøravtale fra 1. juli 2022. Det er derfor nødvendig kunne tilby tomt og
infrastruktur for plassering av et nytt bussanlegg i løpet av 2021.
2. Anbefalt tomt på Doneheia i Mandal utgjør et areal på 14700 m 2, hvor ny
bussoperatør vil måtte inngå leieavtale på om lag 10 000 m2 etter samme
prinsipper som ved bussanleggene i Kristiansand og i Arendal. De resterende
4700 m2 anbefales avsatt til utvikling av anlegget og økt tjenesteproduksjon,
og eventuelt etablering av et mer permanent bussanlegg med tilhørende
fasiliteter for bussmateriell og personell.
3. Samlet prosjektkostnad for kjøp av tomt, opparbeiding, trafo og nødvendig
infrastruktur er kostnadsberegnet til 25 mill. kroner.
4. Tiltaket finansieres med 3 mill. kroner i økt mva.-kompensasjon og 22 mill.
kroner i økt låneopptak.
[Lagre]

13/21 Søknad om tilskudd til T5-senteret Arendal 2021
Arkivsak-dok.
Saksbehandler

20/02939-5
Marianne Gjellestad

Behandlet av
1 Fylkesutvalget

Møtedato
02.02.2021

Saknr
13/21

Fylkesrådmannens forslag til vedtak
Agder fylkeskommune avslår søknaden på 200 000 kroner fra T5-senteret i Arendal.

Møtebehandling i Fylkesutvalget 02.02.2021:
Møtebehandling
Ungdommens fylkesordfører Johannes Strømberg, ungdommens fylkesutvalg
fremmet følgende forslag:

side 8 av 35

Agder fylkeskommune godtar søknaden på 200 000 kroner fra T5-senteret i Arendal.
Beløpet belastes fylkesutvalgets disposisjonskonto.
Votering
Forslaget fra ungdommens fylkesutvalg satt opp mot fylkesrådmannens forslag.
Forslaget fra ungdommens fylkesutvalg enstemmig vedtatt.
Fylkesutvalget - innstilling
Agder fylkeskommune godtar søknaden på 200 000 kroner fra T5-senteret i Arendal.
Beløpet belastes fylkesutvalgets disposisjonskonto.
[Lagre]

14/21 Kirkens SOS i Agder - søknad om driftstilskudd 2021
Arkivsak-dok.
Saksbehandler

20/05787-8
Steinar Knutsen

Behandlet av
1 Fylkesutvalget

Møtedato
02.02.2021

Saknr
14/21

Fylkesrådmannens forslag til vedtak
Søknad fra Kirkens SOS om driftsstøtte for 2021 imøtekommes med 350.000 kroner.
Beløpet belastes fylkesutvalgets disposisjonskonto

Møtebehandling i Fylkesutvalget 02.02.2021:
Votering
Fylkesutvalget fattet enstemmig vedtak.
Fylkesutvalget - vedtak
Søknad fra Kirkens SOS om driftsstøtte for 2021 imøtekommes med 350.000 kroner.
Beløpet belastes fylkesutvalgets disposisjonskonto.
[Lagre]
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15/21 Justering av ATP samarbeidsavtalen som følge av kommune
og fylkes sammenslåinger og endring i kommuneloven.
Arkivsak-dok.
Saksbehandler

21/00618-1
Jan Otto Hansen

Behandlet av
1 Hovedutvalg for samferdsel
2 Fylkesutvalget
3 Fylkestinget

Møtedato
26.01.2021
02.02.2021
16.02.2021

Saknr
4/21
15/21

Fylkesrådmannens forslag til vedtak
Agder fylkesting mener Areal- og transportplansamarbeidet (ATP) i
kristiansandsregionen har bidratt positivt til å nå lokale, regionale og nasjonale
trafikk- og miljømål i regionen. Fylkestinget slutter seg til anbefalingen fra ATPutvalget om å videreføre dagens samarbeid frem til en byvekstavtale er inngått. Når
en byvekstavtale er inngått vurderes en samlet organisering av arbeidet med felles
samferdselstiltak i regionen.
Organiseringen av samarbeidet og ny samarbeidsavtale blir i tråd med
saksframstillingen og vedtak i ATP- utvalg sak 9/20.
ATP-samarbeidet etableres som et eget interkommunalt politisk råd etter reglene i
kommuneloven (kapittel 18, §19-4). Agder fylkeskommune og Kristiansand kommune
får fortsatt 6 representanter hver, mens de øvrige kommunene fortsetter med 1
representant hver i ATP-utvalget.

Møtebehandling i Fylkesutvalget 02.02.2021:
Møtebehandling
Representanten Gro Bråten (Ap) fremmet tilleggsforslag:
Ved vurdering av ny samlet organisering av arbeidet er det viktig å sikre bred politisk
deltakelse fra de aktuelle kommunene og politisk styring av arbeidet.
Votering
Fylkesrådmannens forslag enstemmig vedtatt.
Tilleggsforslaget fra Ap også enstemmig vedtatt.
Fylkesutvalget - innstilling
Agder fylkesting mener Areal- og transportplansamarbeidet (ATP) i
kristiansandsregionen har bidratt positivt til å nå lokale, regionale og nasjonale
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trafikk- og miljømål i regionen. Fylkestinget slutter seg til anbefalingen fra ATPutvalget om å videreføre dagens samarbeid frem til en byvekstavtale er inngått. Når
en byvekstavtale er inngått vurderes en samlet organisering av arbeidet med felles
samferdselstiltak i regionen.
Organiseringen av samarbeidet og ny samarbeidsavtale blir i tråd med
saksframstillingen og vedtak i ATP- utvalg sak 9/20.
ATP-samarbeidet etableres som et eget interkommunalt politisk råd etter reglene i
kommuneloven (kapittel 18, §19-4). Agder fylkeskommune og Kristiansand kommune
får fortsatt 6 representanter hver, mens de øvrige kommunene fortsetter med 1
representant hver i ATP-utvalget.
Ved vurdering av ny samlet organisering av arbeidet er det viktig å sikre bred politisk
deltakelse fra de aktuelle kommunene og politisk styring av arbeidet.
[Lagre]

16/21 Regionplan Lister 2030. Endelig behandling og vedtak av plan
og handlingsprogram etter høring.
Arkivsak-dok.
Saksbehandler

20/00813-99
Lisbeth Reed

Behandlet av
1 Hovedutvalg for utdanning og kompetanse
10 Fylkestinget
2 Hovedutvalg for samferdsel
3 Hovedutvalg for kultur, folkehelse og frivillighet
4 Hovedutvalg for næring, klima og miljø
5 Fylkesutvalget
6 Fylkeseldrerådet
7 Råd for personer med funksjonsnedsettelse
8 Ungdommens fylkesutvalg
9 Brukerpanel for Agder

Møtedato
26.01.2021
16.02.2021
26.01.2021
27.01.2021
28.01.2021
02.02.2021
03.02.2021
03.02.2021
03.02.2021
03.02.2021

Saknr
2/21
5/21
2/21
2/21
16/21
2/21
2/21
2/21
2/21

Fylkesrådmannens forslag til vedtak
1. Fylkestinget vedtar Regionplan Lister 2030.
2. Fylkestinget vedtar Handlingsprogram for Regionplan Lister 2030 (2021‒
2024).
3. Fylkestinget delegerer språkvask og mindre redaksjonelle endringer til
administrasjonen i Agder fylkeskommune.
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Møtebehandling i Fylkesutvalget 02.02.2021:
Møtebehandling
Representanten Kai Steffen Østensen (Ap) fremmet følgende:
•
•
•

•
•

•
•
•

Nytt tiltak under 1.5.1: Videreutvikle frivillighetssentralen som sentral aktør.
I punkt 2.2.1 foreslås det at arbeidstakerorganisasjonene legges til som
samarbeidspartner.
Under punkt 2.2.3 foreslås det å endre hele punktet til: Arbeide systematisk
for heltidskultur. Kommunene skal som hovedregel lyse ut hele og faste
stillinger. Det kan gjøres ved å for eksempel tilby lærlinger som er ferdige hele
faste stillinger.
Det foreslås inn nytt punkt 2.2.5: Agder fylkeskommune anbefaler at alle
kommunene i Lister innfører 5 dagers skole.
Det foreslås inn nytt punkt: 2.2.6: Bruke kommunenes innkjøpsmakt med
hensyn til seriøsitetsbestemmelser og klimautfordringer. (Kommunene er
ansvarlige.)
Nytt punkt 3.1.4 foreslås inn: Det utarbeides en eget ATP-plan for
Listerregionen.
Endring av punkt 3.2.2 til: Utbedre FV 42 gjennom Lister med gul stripe på
hele strekningen.
Endring av punkt 4.1.1 til: Opprettholde og videreutvikle en desentralisert
videregående skolestruktur som styrker gjennomføringsgraden og dekker
regionens behov.

I tillegg foreslår Ap forslag fra SV i hovedutvalg for næring, klima og miljø:
Punkt 1.1.3 endres til følgende: I kommunalt planverk skal det legges til rette for et
variert botilbud for alle, herunder også spredt boligbygging. Fylkeskommunen vil
gjennom sin planlegging og sine planer sikre at dette ikke medfører nedbygging av
landbruksjord, LNF, strandsone og andre viktige hensynssoner. Fylkeskommunen
bistår gjerne kommunene med veiledning når det gjelder bærekraftig og
fremtidsrettet arealforvaltning og planarbeid.
Fylkesvaraordfører Bjørn Ropstad (KrF) fremmet forslag på vegne av
posisjonspartiene H, KrF, FrP og V:
Forslag knyttet til fv 42:
-Ny tunnel gjennom Haukomfjellet er ferdigstilt etter et spleiselag mellom stat,
fylkeskommune og kommune.
Kommentar: Vi må skille på handlingsdelen og selve planen. Denne teksten bør inn i
planen frem mot 2030 og legge til samme tekst i handlingsdelen, men erstatte
«ferdigstilt» med «planlagt og finansiert»
-Fv 42 utbedres slik at det kan tilrettelegges for spredt boligbygging og vekst i hele
Lister, og at den kan fungere som en sikker veg med trygg fremkommelighet for
tungtransport
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Det er viktig med fortsatt vekst og utvikling i hele regionen, og at regionalt og
kommunalt planverk legger til rette for tilstrekkelig boligbygging og næringsutvikling i
hele Lister-regionen.
-

Forhold knyttet til spredt boligbygging avgjøres av lokale planmyndigheter.

Forslag knyttet til «Fergefritt Agder»
-Oppfølgingen av mulighetsstudien «Fergefritt Agder» er konkretisert og det jobbes
med et langsiktig mål om fastlandsforbindelser når dagens fergekontrakter utgår.
Fra utdanning:
Fremlagt forslag fra AP og enstemmig vedtatt:
Forslag tiltak 1.5.1: Videreutvikle frivillighetssentralen som sentral aktør.
Til pkt 2.5.2. om samarbeidspartnere. Forslag til tillegg:
Samarbeidspartnere: Agder fylkeskommune, Listersamarbeidet, kommunene og
USUS
Forslag fra Næring, klima og miljø
Punkt 4.1.1: Opprettholde og videreutvikle en desentralisert videregående
skolestruktur som styrker gjennomføringsgraden og dekker regionens
behov.
punkt 2.2.1 foreslås det at arbeidstakerorganisasjonene legges til som
samarbeidspartner.
- Under punkt 2.2.3 foreslås det å endre hele punktet til: Arbeide systematisk for
heltidskultur. Kommunene skal som hovedregel lyse ut hele og faste stillinger. Det
kan gjøres ved å for eksempel tilby lærlinger som er ferdige hele faste stillinger.
- Nytt punkt 2.2.6: Bruke kommunenes innkjøpsmakt med hensyn til
seriøsitetsbestemmelser og klimautfordringer (Ansvarlig er kommunene
I kommunalt planverk skal det legges til rette for et variert botilbud for alle.
Fylkeskommunen vil gjennom sin planlegging og (sine planer) sikre at dette ikke
medfører nedbygging av landbruksjord, LNF, strandsonen og andre viktige
hensynssoner. Fylkeskommunen bistår gjerne kommunene med veiledning når det
gjelder bærekraftig og fremtidsrettet arealforvaltning og planarbeid.
Votering
Fylkesrådmannens forslag enstemmig vedtatt.
Det ble punktvis votering over forslagene fra Ap:
Punkt 1.1.3 falt med 7 mot 4 stemmer (Ap, Nystøl KrF, MDG)
Punkt 1.5.1 enstemmig vedtatt
Punkt 2.2.1 enstemmig vedtatt
Punkt 2.2.3 vedtatt med mot 10 mot 1 stemme (FrP)
Punkt 2.2.5 vedtatt med 8 mot 3 stemmer (KrF, FrP)
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Punkt 2.2.6 vedtatt med 10 mot 1 stemme (FrP)
Punkt 3.1.4 falt med 6 mot 5 stemmer (Ap, Sp, MDG)
Punkt 3.2.2 vedtatt med 8 mot 3 stemmer (H, FrP)
Punkt 4.1.1 enstemmig vedtatt
Det ble punktvis votering over enkelte av forslagene fra posisjonspartiene.
Følgende 3 punkter ble enstemmig vedtatt:
Forslag knyttet til fv 42:
-Ny tunnel gjennom Haukomfjellet er ferdigstilt etter et spleiselag mellom stat, fylkeskommune og
kommune.
Kommentar: Vi må skille på handlingsdelen og selve planen. Denne teksten bør inn i planen frem mot
2030 og legge til samme tekst i handlingsdelen, men erstatte «ferdigstilt» med «planlagt og finansiert»
-Fv 42 utbedres slik at det kan tilrettelegges for spredt boligbygging og vekst i hele Lister, og at den
kan fungere som en sikker veg med trygg fremkommelighet for tungtransport
Det er viktig med fortsatt vekst og utvikling i hele regionen, og at regionalt og kommunalt
planverk legger til rette for tilstrekkelig boligbygging og næringsutvikling i hele Lister-regionen.

Følgende punkt ble vedtatt med 10 mot 1 stemme (V):
-

Forhold knyttet til spredt boligbygging avgjøres av lokale planmyndigheter.

Følgende ble vedtatt med 7 mot 4 stemmer (Ap, MDG, V):
Forslag knyttet til «Fergefritt Agder»
-Oppfølgingen av mulighetsstudien «Fergefritt Agder» er konkretisert og det jobbes med et langsiktig
mål om fastlandsforbindelser når dagens fergekontrakter utgår.

Følgende ble enstemmig vedtatt:
Til pkt 2.5.2. om samarbeidspartnere. Forslag til tillegg:
Samarbeidspartnere: Agder fylkeskommune, Listersamarbeidet, kommunene og USUS

Fylkesutvalget - innstilling
1. Fylkestinget vedtar Regionplan Lister 2030.
2. Fylkestinget vedtar Handlingsprogram for Regionplan Lister 2030 (2021‒
2024).
3. Fylkestinget delegerer språkvask og mindre redaksjonelle endringer til
administrasjonen i Agder fylkeskommune.
•
•
•

•

Nytt tiltak under 1.5.1: Videreutvikle frivillighetssentralen som sentral aktør.
I punkt 2.2.1 foreslås det at arbeidstakerorganisasjonene legges til som
samarbeidspartner.
Under punkt 2.2.3 foreslås det å endre hele punktet til: Arbeide systematisk
for heltidskultur. Kommunene skal som hovedregel lyse ut hele og faste
stillinger. Det kan gjøres ved å for eksempel tilby lærlinger som er ferdige hele
faste stillinger.
Det foreslås inn nytt punkt 2.2.5: Agder fylkeskommune anbefaler at alle
kommunene i Lister innfører 5 dagers skole.
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•

•
•

Det foreslås inn nytt punkt: 2.2.6: Bruke kommunenes innkjøpsmakt med
hensyn til seriøsitetsbestemmelser og klimautfordringer. (Kommunene er
ansvarlige.)
Endring av punkt 3.2.2 til: Utbedre FV 42 gjennom Lister med gul stripe på
hele strekningen.
Endring av punkt 4.1.1 til: Opprettholde og videreutvikle en desentralisert
videregående skolestruktur som styrker gjennomføringsgraden og dekker
regionens behov.

Forslag knyttet til fv 42:
-Ny tunnel gjennom Haukomfjellet er ferdigstilt etter et spleiselag mellom stat,
fylkeskommune og kommune.
Kommentar: Vi må skille på handlingsdelen og selve planen. Denne teksten bør
inn i planen frem mot 2030 og legge til samme tekst i handlingsdelen, men
erstatte «ferdigstilt» med «planlagt og finansiert»
-Fv 42 utbedres slik at det kan tilrettelegges for spredt boligbygging og vekst i
hele Lister, og at den kan fungere som en sikker veg med trygg fremkommelighet
for tungtransport
- Det er viktig med fortsatt vekst og utvikling i hele regionen, og at regionalt og
kommunalt planverk legger til rette for tilstrekkelig boligbygging og
næringsutvikling i hele Lister-regionen.
-

Forhold knyttet til spredt boligbygging avgjøres av lokale planmyndigheter.

Forslag knyttet til «Fergefritt Agder»
-Oppfølgingen av mulighetsstudien «Fergefritt Agder» er konkretisert og det
jobbes med et langsiktig mål om fastlandsforbindelser når dagens fergekontrakter
utgår.
Til pkt 2.5.2. om samarbeidspartnere. Forslag til tillegg:
Samarbeidspartnere: Agder fylkeskommune, Listersamarbeidet, kommunene og
USUS
Saksordfører: Beate Marie Johnsen
[Lagre]

17/21 Farsund kommune - reguleringsplan for landbasert
fiskeoppdrett i Lundevågen - offentlig ettersyn
Arkivsak-dok.

20/02448-21
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Saksbehandler

Kåre Kristiansen

Behandlet av
1 Fylkesutvalget

Møtedato
02.02.2021

Saknr
17/21

Fylkesrådmannens forslag til vedtak
Pkt. 1.
Fylkesutvalget er positiv til hovedformålet med reguleringsplanen for landbasert
fiskeoppdrett i Lundevågen i Farsund kommune.
Pkt. 2.
Fylkesutvalget anbefaler at kommunen innarbeider nedenstående endringsforslag før
endelig plan vedtas:
a. Ved trinnvis utbygging bør bestemmelsene sikre at interne samleveier,
løsning for myke trafikanter og adkomst til de enkelte delområde er
ferdig opparbeidet før det gis brukstillatelse.
b. Universell utforming av bygg og uteområder bør tas hensyn til.
c. Parkeringsbestemmelsene bør sikre flere parkeringsplasser for
bevegelseshemmede og sykkelparkering bør være tilrettelagt for lading
av elsykkel og ha enkel servicestasjon.
d. Gang- og sykkelvei samt fortau bør innarbeides i planen
Pkt. 3.
Fylkesutvalget gir fylkesrådmannen myndighet til å rette opp planfaglige forhold i
områdereguleringsplanen, i samarbeid med Farsund kommune.

Møtebehandling i Fylkesutvalget 02.02.2021:
Møtebehandling
Representanten Birte Simonsen (MDG) fremmet tilleggsforslag - punkt 2, nytt
underpunkt e.:
e. Oppfordring til utbygger om å realisere bruk av bærekraftige løsninger som for
eksempel solceller på tak.
Votering
Fylkesrådmannens forslag enstemmig vedtatt.
Tilleggsforslaget fra MDG også enstemmig vedtatt.
Fylkesutvalget - vedtak
Pkt. 1.
Fylkesutvalget er positiv til hovedformålet med reguleringsplanen for landbasert
fiskeoppdrett i Lundevågen i Farsund kommune.
Pkt. 2.
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Fylkesutvalget anbefaler at kommunen innarbeider nedenstående endringsforslag før
endelig plan vedtas:
a. Ved trinnvis utbygging bør bestemmelsene sikre at interne samleveier,
løsning for myke trafikanter og adkomst til de enkelte delområde er
ferdig opparbeidet før det gis brukstillatelse.
b. Universell utforming av bygg og uteområder bør tas hensyn til.
c. Parkeringsbestemmelsene bør sikre flere parkeringsplasser for
bevegelseshemmede og sykkelparkering bør være tilrettelagt for lading
av elsykkel og ha enkel servicestasjon.
d. Gang- og sykkelvei samt fortau bør innarbeides i planen
e. Oppfordring til utbygger om å realisere bruk av bærekraftige løsninger
som for eksempel solceller på tak.
Pkt. 3.
Fylkesutvalget gir fylkesrådmannen myndighet til å rette opp planfaglige forhold i
områdereguleringsplanen, i samarbeid med Farsund kommune.
[Lagre]

18/21 Lindesnes og Lyngdal kommune - Detaljregulering ny E39
Mandal - Lyngdal øst - Oppstart av planarbeid
Arkivsak-dok.
Saksbehandler

20/26351-5
Diderik Cappelen

Behandlet av
1 Fylkesutvalget

Møtedato
02.02.2021

Saknr
18/21

Fylkesrådmannens forslag til vedtak
Pkt. 1
Fylkesutvalget ser det som positivt at det nå er satt i gang arbeid med
detaljregulering for ny firefelts stamvei på den aktuelle strekningen.
Planarbeidet bør gis god fremdrift slik at anleggsstart kan skje så snart som mulig.
Hensynet til fremdrift må imidlertid ikke gå på bekostning av en god planprosess.
Pkt. 2
Det forutsettes at de overordnete rammene slik de er fastlagt i områdereguleringen
videreføres i detaljreguleringen.
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Fylkesutvalget vil spesielt be om at følgende forhold blir ivaretatt i den videre
prosessen:
a) Optimalisering av veianlegget med sikte på reduksjon av klimagassutslipp.
b) Fleksible og fremtidsrettede løsninger for kollektivtrafikk og pendlerparkering i
kryssene
c) Drikkevannsressursene nord for Mandal by samt Tarvannet
d) Gode krysningsmuligheter for hjortevilt
e) Landskapsestetikk
f) Friluftsliv
g) Gode ordninger for gjenbruk av matjord som blir berørt av veianlegget
h) Kulturmiljøinteressene i området
Pkt. 3
Fylkesutvalget er positiv til at detaljreguleringen også omfatter kryss Stiland/Heddan
med tilførselsvei til Udland. Et kryss med ny tilførselsvei vil legge til rette for at det
senere kan bygges ny vei fra Udland til Reme. Et bedre veisystem i dette området vil
ha store regionale effekter. Fylkesutvalget ber om at nytt kryss og tilførselsvei til
Udland bygges ut og bekostes som del av stamveianlegget. Fylkeskommunen vil
sammen med kommunen jobbe for at ny vei videre til Reme får statlig finansiering og
kan realiseres.
Pkt. 4
Det må i planarbeidet beskrives hvordan omkjøring skal skje dersom hele eller deler
av den nye stamveien stenges. Dagens E39 har store utfordringer med
fremkommelighet i deler av vinterhalvåret, og vinterdriftsklassen vil bli redusert
dersom fylkeskommunen overtar veien.
Pkt. 5
Det vises forøvrig til nærmere opplysninger og kommentarer i saksfremlegget.
Fylkesutvalget legger til grunn at det gode samarbeidet i planprosessen fortsetter og
at fylkeskommunen tas med på råd i det videre planarbeidet. Innspillene gitt i denne
saken vil da kunne bli konkretisert nærmere.

Møtebehandling i Fylkesutvalget 02.02.2021:
Møtebehandling
Representanten Gro Bråten (Ap) fremmet endringsforslag – punkt 2a:
Optimalisering av veianlegget med sikte på 40 % reduksjon i klimagassutslipp målt i
CO2 ekvivalente verdier i byggefase og 75 % reduksjon i driftsfase (i forhold til
tidligere vedtatte kommunedelplaner gjennom Lindesnes kommune).
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Ungdommens fylkesordfører Johannes Strømberg, ungdommens fylkesutvalg
fremmet tilleggsforslag:
Nytt punkt: 2.i. Interessene til de lokale ungdomsrådene i Lyngdal og Lindesnes.
Votering
Forslaget fra Ap vedtatt med 10 mot 1 stemme (FrP).
Forslaget fra ungdommens fylkesutvalg enstemmig vedtatt.
Fylkesrådmannens punkt 1 vedtatt med 10 mot 1 stemme (MDG).
Fylkesrådmannens punkt 2-5 enstemmig vedtatt.
Fylkesutvalget - vedtak
Pkt. 1
Fylkesutvalget ser det som positivt at det nå er satt i gang arbeid med
detaljregulering for ny firefelts stamvei på den aktuelle strekningen.
Planarbeidet bør gis god fremdrift slik at anleggsstart kan skje så snart som mulig.
Hensynet til fremdrift må imidlertid ikke gå på bekostning av en god planprosess.
Pkt. 2
Det forutsettes at de overordnete rammene slik de er fastlagt i områdereguleringen
videreføres i detaljreguleringen.
Fylkesutvalget vil spesielt be om at følgende forhold blir ivaretatt i den videre
prosessen:
a) Optimalisering av veianlegget med sikte på 40 % reduksjon i klimagassutslipp
målt i CO2 ekvivalente verdier i byggefase og 75 % reduksjon i driftsfase (i
forhold til tidligere vedtatte kommunedelplaner gjennom Lindesnes kommune).
b) Fleksible og fremtidsrettede løsninger for kollektivtrafikk og pendlerparkering i
kryssene
c) Drikkevannsressursene nord for Mandal by samt Tarvannet
d) Gode krysningsmuligheter for hjortevilt
e) Landskapsestetikk
f) Friluftsliv
g) Gode ordninger for gjenbruk av matjord som blir berørt av veianlegget
h) Kulturmiljøinteressene i området
i) Interessene til de lokale ungdomsrådene i Lyngdal og Lindesnes.
Pkt. 3
Fylkesutvalget er positiv til at detaljreguleringen også omfatter kryss Stiland/Heddan
med tilførselsvei til Udland. Et kryss med ny tilførselsvei vil legge til rette for at det
senere kan bygges ny vei fra Udland til Reme. Et bedre veisystem i dette området vil
ha store regionale effekter. Fylkesutvalget ber om at nytt kryss og tilførselsvei til
Udland bygges ut og bekostes som del av stamveianlegget. Fylkeskommunen vil
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sammen med kommunen jobbe for at ny vei videre til Reme får statlig finansiering og
kan realiseres.
Pkt. 4
Det må i planarbeidet beskrives hvordan omkjøring skal skje dersom hele eller deler
av den nye stamveien stenges. Dagens E39 har store utfordringer med
fremkommelighet i deler av vinterhalvåret, og vinterdriftsklassen vil bli redusert
dersom fylkeskommunen overtar veien.
Pkt. 5
Det vises forøvrig til nærmere opplysninger og kommentarer i saksfremlegget.
Fylkesutvalget legger til grunn at det gode samarbeidet i planprosessen fortsetter og
at fylkeskommunen tas med på råd i det videre planarbeidet. Innspillene gitt i denne
saken vil da kunne bli konkretisert nærmere.
[Lagre]

19/21 Regional plan for vannforvaltning i vannregion Rogaland
2022-2027 - Vedtak om høring og offentlig ettersyn
Arkivsak-dok.
Saksbehandler

21/05187-1
Berit Weiby Gregersen

Behandlet av
1 Fylkesutvalget

Møtedato
02.02.2021

Saknr
19/21

Fylkesrådmannens forslag til vedtak
Regional vannforvaltningsplan med tilhørende tiltaksprogram og handlingsprogram
for vannregion Rogaland legges ut på høring og offentlig ettersyn fra 1. mars til 23.
mai 2021.

Møtebehandling i Fylkesutvalget 02.02.2021:
Møtebehandling
Fylkesutvalget ber om en orientering om vannforsyning.
Votering
Fylkesutvalget fattet enstemmig vedtak.
Fylkesutvalget - vedtak
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Regional vannforvaltningsplan med tilhørende tiltaksprogram og handlingsprogram
for vannregion Rogaland legges ut på høring og offentlig ettersyn fra 1. mars til 23.
mai 2021.
[Lagre]

20/21 Regional plan for vannforvaltning i vannregion Vestfold og
Telemark 2022-2027. - Vedtak om høring og offentlig ettersyn
Arkivsak-dok.
Saksbehandler

21/05116-1
Berit Weiby Gregersen

Behandlet av
1 Fylkesutvalget

Møtedato
02.02.2021

Saknr
20/21

Fylkesrådmannens forslag til vedtak
1. Regional vannforvaltningsplan med tilhørende tiltaksprogram og
handlingsprogram for Vestfold og Telemark vannregion legges ut på høring og
offentlig ettersyn. Den nasjonale høringsperioden er fastsatt fra 1. mars til 31.
mai 2021.
2. Fylkesutvalget gir fylkesrådmannen fullmakt til å tilføre plandokumentene
oppdaterte figurer og tabeller fra Vann-nett før planforslaget sendes på høring.

Møtebehandling i Fylkesutvalget 02.02.2021:
Votering
Fylkesutvalget fattet enstemmig vedtak.
Fylkesutvalget - vedtak
1. Regional vannforvaltningsplan med tilhørende tiltaksprogram og
handlingsprogram for Vestfold og Telemark vannregion legges ut på høring og
offentlig ettersyn. Den nasjonale høringsperioden er fastsatt fra 1. mars til 31.
mai 2021.
2. Fylkesutvalget gir fylkesrådmannen fullmakt til å tilføre plandokumentene
oppdaterte figurer og tabeller fra Vann-nett før planforslaget sendes på høring.
[Lagre]
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21/21 Høring av revisjonsdokument med konsesjonssøknad
Finsåvassdraget; søknad om utvidet slukeevne, Finså kraftverk i
Sirdal kommune
Arkivsak-dok.
Saksbehandler

20/28941-2
Anna Despard Asgard

Behandlet av
1 Hovedutvalg for næring, klima og miljø
2 Fylkesutvalget

Møtedato
28.01.2021
02.02.2021

Saknr
6/21
21/21

Fylkesrådmannens forslag til vedtak
1.
Fylkesutvalget stiller krav om minstevannføring i Finsåvassdraget.
2.

Fylkesutvalget forutsetter krav fra Norges vassdrags- og energidirektorat
om avbøtende tiltak som fjerning av gjengrodde elveløp, eventuell
omlegging av elveløp og etablering av vannspeil med tilstrekkelig dyp for
overlevelse av fisk og bunndyr i tørkeperioder.

3.

Fylkesutvalget forutsetter krav fra Norges vassdrags- og energidirektorat
om økt tilrettelegging for friluftsliv, herunder fiske langs vassdragene i
området, med særlig vekt på atkomst for mennesker med nedsatt
funksjonsevne.

4.

Fylkesutvalget inviterer til samarbeid med Agder Energi Vannkraft for
kartlegging av kulturminner langs elveleiene.

Møtebehandling i Fylkesutvalget 02.02.2021:
Møtebehandling
Representanten Oddbjørn Kylland (Sp) fremmet alternativt forslag – punkt 1:
Fylkesutvalget stiller krav om minstevannføring i Hemså og Finsåvassdragene.
Votering
Det ble alternativ votering over fylkesrådmannens forslag punkt 1 mot forslaget fra
Sp. Forslaget fra Sp enstemmig vedtatt.
Fylkesrådmannens forslag punkt 2-4 enstemmig vedtatt.
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Fylkesutvalget - vedtak
1.
Fylkesutvalget stiller krav om minstevannføring i Hemså og
Finsåvassdragene.
2.

Fylkesutvalget forutsetter krav fra Norges vassdrags- og energidirektorat
om avbøtende tiltak som fjerning av gjengrodde elveløp, eventuell
omlegging av elveløp og etablering av vannspeil med tilstrekkelig dyp for
overlevelse av fisk og bunndyr i tørkeperioder.

3.

Fylkesutvalget forutsetter krav fra Norges vassdrags- og energidirektorat
om økt tilrettelegging for friluftsliv, herunder fiske langs vassdragene i
området, med særlig vekt på atkomst for mennesker med nedsatt
funksjonsevne.

4.

Fylkesutvalget inviterer til samarbeid med Agder Energi Vannkraft for
kartlegging av kulturminner langs elveleiene.

[Lagre]

22/21 Ett Agder - en fylkesblomst. Valg av ny fylkesblomst.
Arkivsak-dok.
Saksbehandler

20/28003-4
Anna Despard Asgard

Behandlet av
1 Fylkesutvalget
2 Fylkestinget

Møtedato
02.02.2021
16.02.2021

Saknr
22/21

Fylkesrådmannens forslag til vedtak
Fylkestinget vedtar at følgende viltvoksende plante blir ny fylkesblomst for Agder
fylke:
……

Møtebehandling i Fylkesutvalget 02.02.2021:
Møtebehandling
Representanten Beate Marie Johnsen (V) fremmet følgende:
Forslag til vedtak: Solblom
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Representanten Oddbjørn Kylland (Sp) fremmet forslag:
Fylkesutvalget vedtar at følgende viltvoksende plante blir ny fylkesblomst for Agder
fylke: Solblom (Arnica montana)
Representanten Gro Bråten (Ap) fremmet følgende:
Forslag til vedtak: Tepperot
Votering
Solblom satt opp Tepperot. Solblom vedtatt med 8 mot 3 stemmer (Ap, MDG).
Fylkesutvalget - innstilling
Fylkestinget vedtar at følgende viltvoksende plante blir ny fylkesblomst for Agder
fylke:
Solblom.
[Lagre]

23/21 Samarbeids- og utviklingsavtaler med kommunene i Agder
Arkivsak-dok.
Saksbehandler

20/27623-4
Anita Henriksen

Behandlet av
1 Fylkesutvalget

Møtedato
02.02.2021

Saknr
23/21

Fylkesrådmannens forslag til vedtak
1. Agder fylkeskommune vil invitere politisk og administrativ ledelse i
kommunene i Agder til jevnlige dialogmøter, med vekt på samarbeid og
utvikling i den enkelte kommune og i fylket som helhet.
2. Gjennomføring og måloppnåelse i Regionplan Agder 2030 og kommunenes
kommuneplaner vil være utgangspunkt for møtene.
3. Samarbeids- og utviklingsavtaler mellom fylkeskommunen og kommunene
videreføres ikke i sin nåværende form.

Møtebehandling i Fylkesutvalget 02.02.2021:
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Møtebehandling
Representanten Torunn Ostad (H) fremmet alternativt forslag på vegne av H,
KrF, Sp og V:
1. Samarbeids- og utviklingsavtaler mellom fylkeskommunen og kommunene
videreføres.
2.Gjennomføring og måloppnåelse i Regionplan Agder 2030 og kommunenes
kommuneplaner vil være utgangspunkt for avtalene.
3. Avtalene forankres i kommunestyrer og fylkesting, og vedtas først i
kommunestyrene. Avtalene skal inneholde forpliktelser for begge parter.
4. Avtalene følges opp gjennom jevnlige dialogmøter med politisk og administrativ
ledelse, med vekt på samarbeid og utvikling i den enkelte kommune og i fylket som
helhet.
Votering
Fylkesrådmannens forslag satt opp mot alternativt forslag fra H, KrF, Sp og V.
Alternativt forslag fra H, KrF, Sp og V vedtatt med 10 mot 1 stemme (FrP).
Fylkesutvalget - vedtak
1. Samarbeids- og utviklingsavtaler mellom fylkeskommunen og kommunene
videreføres.
2.Gjennomføring og måloppnåelse i Regionplan Agder 2030 og kommunenes
kommuneplaner vil være utgangspunkt for avtalene.
3. Avtalene forankres i kommunestyrer og fylkesting, og vedtas først i
kommunestyrene. Avtalene skal inneholde forpliktelser for begge parter.
4. Avtalene følges opp gjennom jevnlige dialogmøter med politisk og administrativ
ledelse, med vekt på samarbeid og utvikling i den enkelte kommune og i fylket som
helhet.
[Lagre]

24/21 Innspill til strategi for norsk deltakelse i det europeiske
forsknings- og innovasjonssamarbeidet
Arkivsak-dok.
Saksbehandler
Behandlet av
1 Fylkesutvalget

21/05082-4
Jon Halvard Eide
Møtedato
02.02.2021

Saknr
24/21
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Fylkesrådmannens forslag til vedtak
1. Fylkesutvalget ser positivt på at regjeringen vil legge frem en strategi for norsk
deltakelse i det europeiske forsknings- og innovasjonssamarbeidet, og setter
pris på at Kunnskapsdepartementet inviterer norske aktører til å gi innspill til
strategien.
2. Fylkesutvalget mener at EUs nye rammeprogram for forskning og innovasjon
Horisont Europa har et stort potensial for å forsterke måloppnåelsen i
Regionplan Agder 2030 til støtte for lavere klimautslipp og bedre levekår.
3. Fylkesutvalget vil aktivt vurdere mulighetene for å delta i prosjekter under
Horisont Europa og arbeide for å utnytte resultatene fra programmet.
Fylkeskommunen vil også påta seg en mer aktiv koordinator- og pådriverrolle
overfor kommuner som ønsker å delta i europeisk samarbeid.
4. Strategien bør bidra til å gjøre Norge til et mer bærekraftig, innovativt,
motstandsdyktig og konkurransekraftig samfunn som er bedre ruset til å løse
store samfunnsutfordringer som klima, pandemier og aldring. Den bør også ha
en ambisjon om at Norge skal få mer midler i retur fra Horisont Europa enn det
vi legger inn (returandel).
5. Regjeringen bør i strategien også legge til rette for å ivareta
kommunesektorens behov og interesser på en god måte.
6. Fylkesutvalget mener det er viktig å forsterke støttetjenester og
incentivordninger i tilknytning til Horisont Europa for at norske bedrifter, fouinstitusjoner og offentlige myndigheter skal ha best mulige forutsetninger for å
kunne utnytte mulighetene i programmet. Det er viktig at strategien legger til
rette for å utnytte synergier med andre EU-programmer som Norge deltar i –
herunder særlig med Erasmus+.
7. Fylkesutvalget slutter seg til svarene på spørsmålene i vedlegget.

Møtebehandling i Fylkesutvalget 02.02.2021:
Votering
Fylkesutvalget fattet enstemmig vedtak.
Fylkesutvalget - vedtak
1. Fylkesutvalget ser positivt på at regjeringen vil legge frem en strategi for norsk
deltakelse i det europeiske forsknings- og innovasjonssamarbeidet, og setter
pris på at Kunnskapsdepartementet inviterer norske aktører til å gi innspill til
strategien.
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2. Fylkesutvalget mener at EUs nye rammeprogram for forskning og innovasjon
Horisont Europa har et stort potensial for å forsterke måloppnåelsen i
Regionplan Agder 2030 til støtte for lavere klimautslipp og bedre levekår.
3. Fylkesutvalget vil aktivt vurdere mulighetene for å delta i prosjekter under
Horisont Europa og arbeide for å utnytte resultatene fra programmet.
Fylkeskommunen vil også påta seg en mer aktiv koordinator- og pådriverrolle
overfor kommuner som ønsker å delta i europeisk samarbeid.
4. Strategien bør bidra til å gjøre Norge til et mer bærekraftig, innovativt,
motstandsdyktig og konkurransekraftig samfunn som er bedre ruset til å løse
store samfunnsutfordringer som klima, pandemier og aldring. Den bør også ha
en ambisjon om at Norge skal få mer midler i retur fra Horisont Europa enn det
vi legger inn (returandel).
5. Regjeringen bør i strategien også legge til rette for å ivareta
kommunesektorens behov og interesser på en god måte.
6. Fylkesutvalget mener det er viktig å forsterke støttetjenester og
incentivordninger i tilknytning til Horisont Europa for at norske bedrifter, fouinstitusjoner og offentlige myndigheter skal ha best mulige forutsetninger for å
kunne utnytte mulighetene i programmet. Det er viktig at strategien legger til
rette for å utnytte synergier med andre EU-programmer som Norge deltar i –
herunder særlig med Erasmus+.
7. Fylkesutvalget slutter seg til svarene på spørsmålene i vedlegget.
[Lagre]

25/21 Innspill til strategi for norsk deltakelse i det europeiske
utdannings- opplærings-, ungdoms- og idrettssamarbeidet
Arkivsak-dok.
Saksbehandler
Behandlet av
1 Fylkesutvalget

20/29522-3
Karen Helene Halvorsen
Møtedato
02.02.2021

Saknr
25/21

Fylkesrådmannens forslag til vedtak
1. Fylkesutvalget ser positivt på at regjeringen vil legge frem en strategi for norsk
deltakelse i det europeiske utdannings-, opplærings-, ungdoms- og
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idrettssamarbeidet, og setter pris på at Kunnskapsdepartementet inviterer
norske aktører til å gi innspill til strategien.
2. Fylkesutvalget mener at en strategi for norsk deltakelse i det europeiske
utdannings-, opplærings-, ungdoms- og idrettssamarbeidet bør forankres
sterkere hos de norske fagmyndigheter for grunnopplæringen for å sikre at
Erasmus+ prosjekter brukes som et virkemiddel for skolenes pågående
utviklingsarbeid og at innsatsen blir bedre koordinert nasjonalt.
3. Fylkesutvalget mener det bør gjøres en samlet nasjonal vurdering av
økonomiske og administrative hindringer for skolenes deltakelse i
internasjonale prosjekter.
4. Fylkesutvalget mener det bør etableres et nasjonalt rammeverk for Erasmus+
prosjekter for skole, fag- og yrkesopplæring
5. Fylkesutvalget slutter seg til anbefalingene og svarene på spørsmålene i
vedlegget.

Møtebehandling i Fylkesutvalget 02.02.2021:
Votering
Fylkesutvalget fattet enstemmig vedtak.
Fylkesutvalget - vedtak
1. Fylkesutvalget ser positivt på at regjeringen vil legge frem en strategi for norsk
deltakelse i det europeiske utdannings-, opplærings-, ungdoms- og
idrettssamarbeidet, og setter pris på at Kunnskapsdepartementet inviterer
norske aktører til å gi innspill til strategien.
2. Fylkesutvalget mener at en strategi for norsk deltakelse i det europeiske
utdannings-, opplærings-, ungdoms- og idrettssamarbeidet bør forankres
sterkere hos de norske fagmyndigheter for grunnopplæringen for å sikre at
Erasmus+ prosjekter brukes som et virkemiddel for skolenes pågående
utviklingsarbeid og at innsatsen blir bedre koordinert nasjonalt.
3. Fylkesutvalget mener det bør gjøres en samlet nasjonal vurdering av
økonomiske og administrative hindringer for skolenes deltakelse i
internasjonale prosjekter.
4. Fylkesutvalget mener det bør etableres et nasjonalt rammeverk for Erasmus+
prosjekter for skole, fag- og yrkesopplæring
5. Fylkesutvalget slutter seg til anbefalingene og svarene på spørsmålene i
vedlegget.

side 28 av 35

[Lagre]

26/21 Godkjenning av ungdommens fylkesutvalg 2021
Arkivsak-dok.
Saksbehandler

21/05491-1
Bente Hamre

Behandlet av
1 Fylkesutvalget

Møtedato
02.02.2021

Saknr
26/21

Fylkesrådmannens forslag til vedtak
Fylkesutvalget vedtar fremlagte oversikt over medlemmer og godkjenner dermed
sammensetningen av ungdommens fylkesutvalg for 2021.

Møtebehandling i Fylkesutvalget 02.02.2021:
Votering
Fylkesutvalget fattet enstemmig vedtak.
Fylkesutvalget - vedtak
Fylkesutvalget vedtar fremlagte oversikt over medlemmer og godkjenner dermed
sammensetningen av ungdommens fylkesutvalg for 2021.
[Lagre]

27/21 Fratredelse av politiske verv
Arkivsak-dok.
Saksbehandler

20/08309-36
Bente Hamre

Behandlet av
1 Fylkesutvalget
2 Fylkestinget

Møtedato
02.02.2021
16.02.2021

Saknr
27/21

Fylkesrådmannens forslag til vedtak
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Fylkestinget innvilger representant Kristine Fossheim Godtfredsen (SV) fritak fra
politiske verv fra og med 16.02.2021 og ut innværende valgperiode.
I fylkestinget rykker Rune Sævre opp som første vara for SV, de øvrige
varamedlemmene fra samme liste rykker opp en plass i den nummerordenen de er
valgt. Som nytt fjerde varamedlem velges Anija Markovina Wormsen:
1.
2.
3.
4.

Rune Sævre
Martine Moen
Tor Inge Aurebekk
Anija Markovina Wormsen

Som ny første vara for Morten Ekeland i hovedutvalg for utdanning og kompetanse
velges:
____________________.

Møtebehandling i Fylkesutvalget 02.02.2021:
Møtebehandling
Agder SV har fremlagt følgende forslag til ny vararekkefølge for Morten Ekeland i
hovedutvalg for utdanning og kompetanse:
1. Martine Moen (SV)
2. Tor Inge Aurebekk (SV)
3. Vivian Hammer Jacobsen (Rødt) (uendret)
Votering
Fylkesutvalget fattet enstemmig vedtak.
Fylkesutvalget - innstilling
Fylkestinget innvilger representant Kristine Fossheim Godtfredsen (SV) fritak fra
politiske verv fra og med 16.02.2021 og ut innværende valgperiode.
I fylkestinget rykker Rune Sævre opp som første vara for SV, de øvrige
varamedlemmene fra samme liste rykker opp en plass i den nummerordenen de er
valgt. Som nytt fjerde varamedlem velges Anija Markovina Wormsen:
1.
2.
3.
4.

Rune Sævre
Martine Moen
Tor Inge Aurebekk
Anija Markovina Wormsen
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Som ny vararekkefølge for Morten Ekeland i hovedutvalg for utdanning og
kompetanse velges:
1. Martine Moen (SV)
2. Tor Inge Aurebekk (SV)
3. Vivian Hammer Jacobsen (Rødt) (uendret)
[Lagre]

28/21 Suppleringsvalg - fylkesvalgstyret
Arkivsak-dok.
Saksbehandler

20/08309-38
Steinar Knutsen

Behandlet av
1 Fylkesutvalget
2 Fylkestinget

Møtedato
02.02.2021
16.02.2021

Saknr
28/21

Fylkesordførers forslag til vedtak
Fylkestinget velger Knut Henning Thygesen som nytt medlem av fylkesvalgstyret

Møtebehandling i Fylkesutvalget 02.02.2021:
Møtebehandling
Fylkesvaraordfører Bjørn Ropstad (KrF) fremmet følgende:
Forslag om at SV også får plass i fylkesvalgstyret med - Mirell Høyer-Berntsen.
Votering
Fylkesutvalget fattet enstemmig vedtak.
Fylkesutvalget - innstilling
Fylkestinget velger Knut Henning Thygesen og Mirell Høyer-Berntsen som nye
medlemmer av fylkesvalgstyret.
[Lagre]
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29/21 Valg av varamedlem - styret for Agder kommunerevisjon IKS
Arkivsak-dok.
Saksbehandler

20/08309-37
Bente Hamre

Behandlet av
1 Fylkesutvalget

Møtedato
02.02.2021

Saknr
29/21

Fylkesrådmannens forslag til vedtak
Fylkesutvalget innvilger Maiken Messel fritak, og som nytt varamedlem for styret i
Agder Kommunerevisjon IKS velges:
____________________________.

Møtebehandling i Fylkesutvalget 02.02.2021:
Møtebehandling
Fylkesvaraordfører Bjørn Ropstad (KrF) fremmet følgende:
Som nytt varamedlem til Agder kommunerevisjon IKS velges Haagen Poppe (H).
Votering
Fylkesutvalget fattet enstemmig vedtak.
Fylkesutvalget - vedtak
Fylkesutvalget innvilger Maiken Messel fritak, og som nytt varamedlem for styret i
Agder Kommunerevisjon IKS velges:
Haagen Poppe.
[Lagre]
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Orienteringssaker

3/21 Melding om oppfølging av vedtak (FU-sak 152/20) vedr.
veibruksavgift
Arkivsak-dok.
Saksbehandler

20/27643-5
Jan Otto Hansen

Behandlet av
1 Fylkesutvalget

Møtedato
02.02.2021

Saknr
3/21

Kort om saken:
Dagens regelverk regulerer hvor mye biodiesel leverandørbransjen totalt skal omsette i
Norge. Regelverket regulerer kun total mengde og skiller ikke mellom andel innblandet i
ordinær diesel og andel ren biodiesel. Om leverandørbransjen leverer mer ren biodiesel så
kan bransjen redusere innblanding av biodiesel i ordinær diesel tilsvarende. På denne måten
vil en ikke oppnå noen klimaeffekt av å bruke ren biodiesel i dag. Frem til nå har biodiesel
vært unntatt for veibruksavgift og dermed har innkjøpsprisen for biodiesel vært tilnærmet lik
prisen på ordinær diesel. Den 1.7.2020 ble det innført veibruksavgift på 3,62 kroner per liter
biodiesel. For kollektivtrafikken i Agder betyr dette en kostnadsøkning på 12,7 mill. kroner
årlig.

Fylkesutvalgets vedtak (FU-sak 152/20):
1. Fylkesrådmannen anbefaler at Agder fylkeskommune ikke bevilger 12,7 mill.
kroner til dekning for økte kostnader som følge av ny veibruksavgift på biodiesel til
Agder kollektivtrafikk AS for 2021.
2. Agder fylkeskommune ber AKT prioritere å opprettholde dagens busstilbud fremfor
å ta kostnaden som nå løper ved å bruke rent biodrivstoff.
3. Agder fylkeskommune beklager en situasjon hvor ett klimamessig bedre
drivstoff øker i pris. Agder fylkeskommune vil derfor følge opp saken mot
nasjonale myndigheter.
Status for oppfølging av pkt. 3
Spørsmålet i saken er tatt opp med KS og med Kollektivtransportforeningen. Disse vil følge
opp saken i sine kanaler. Det vil ikke bli foretatt ytterligere initiativ i saken fra
administrasjonens side. Saken bør følges videre opp med politiske initiativ overfor nasjonale
myndigheter.

Møtebehandling i Fylkesutvalget 02.02.2021:
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Møtebehandling
Fylkesutvalget ber om at fylkesordfører følger dette opp videre i sine kanaler.
Votering
Ingen merknader.
Fylkesutvalget - vedtak
Fylkesutvalget tar saken til orientering.
[Lagre]

4/21 Eventuelt 02.02.2021
Arkivsak-dok.
Saksbehandler

21/00575-4
Bente Hamre

Behandlet av
1 Fylkesutvalget

Møtedato
02.02.2021

Saknr
4/21

Behandling i fylkesutvalget
Følgende saker ble tatt opp:

Møtebehandling i Fylkesutvalget 02.02.2021:
Møtebehandling
Fylkesvaraordfører Bjørn Ropstad (KrF):
•

Forslag til uttalelse fra fylkesutvalget når det gjelder jernbane:

GRENLANDSBANEN MÅ PRIORITERES OPP VED BEHANDLING AV NASJONAL
TRANSPORTPLAN.
Fylkene fra Rogaland i vest til Vestfold i øst (nå Vestfold og Telemark) har siden
1992 jobbet for å forbedre jernbanetilbudet mellom Stavanger og Oslo. Et
nøkkelprosjekt for å gjøre jernbanen mer fremtidsretta er å koble Sørlandsbanen og
Vestfoldbanen sammen.
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Det er stor utålmodighet i vår region når det gjelder få på plass et forbedret togtilbud
på strekningen Stavanger- Oslo. Sammenkoblingen av disse to banestrekningene vil
ha stor effekt for en betydelig del av Norges befolkning. Vi vil peke på noen viktige
argumenter.
Grenlandsbanen vil:
korte ned reisetiden mellom Oslo og Stavanger med 1 time.
legge til rette for et vesentlig bedre reisetilbud for en stor del av Norges befolkning.
være et bidrag til næringsutvikling og bedre kommunikasjon i hele regionen.
være et bidrag i «Det grønne skiftet» ved å tilby et bedre miljøvennlig
reisealternativ.
bety en kraftig økning av trafikken på jernbane, både med hensyn til passasjerer
og gods.
Bygging av Grenlandsbanen er heller ikke i konflikt med eksisterende
banestrekninger. Den kan bygges og settes i drift med minimal påvirkning av
eksisterende baner.
Når nå ny Nasjonal transportplan legges fram, forutsetter fylkesutvalget i Agder at
nasjonale myndigheter prioriterer Grenlandsbanen. Vi har venta lenge nok. Nå
forventer vi handling, og at vår del av landet prioriteres.
------Fylkesutvalget gir enstemmig sin støtte til uttalelsen som vil bli oversendt.
Representanten Kai Steffen Østensen (Ap):
•

Hvordan ligger man an med arbeidet med den internasjonale strategien i
fylkeskommunen, og hva er status på prosessen med å sikre bedre dialog
med Sørlandets Europakontor etter saken som ble behandlet i fylkestinget i
desember?

Administrasjonen orienterte.
Fylkesordfører Arne Thomassen (H):
• Levekårsteamet i Agder fylkeskommune – arrangement 11.02.2021.
Det blir sendt ut informasjon til medlemmene.
•

Orienterte om oversendelsesforslagene fra forrige møte.

…
[Lagre]
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