Et Agder med muligheter
Utdanning og kompetanse:














Fylkestinget ber om en sak med en oversikt og evaluering av det arbeidet fylkeskommunen har
innenfor forebyggende arbeid knyttet til psykisk helse og mobbing i dag. Ingen av dagens
ordninger opphører før fylkestinget har gjort en vurdering av hva som skal videreføres.
Fylkestinget ønsker å få presentert ulike løsninger for å sikre at elevene har ressurspersoner på
skolen å snakke med når de trenger det. Fylkestinget ber også om en vurdering av å innføre
programmet VIP Makker på de skolene som ikke har det.
Fylkestinget har fått et utvidet ansvar for ungdommer i alderen 16-24 år. Det bes derfor om en
sak om hvordan vi sammen med kommunene kan styrke det rusforebyggende arbeidet for denne
aldersgruppen.
Fylkestinget ber om at hovedutvalg for utdanning og kompetanse får en sak om hvordan vi kan
øke antallet læreplasser. Saken må også inneholde en evaluering av de ulike
opplæringskontorene.
Fylkestinget ber om at hovedutvalg for utdanning og kompetanse får en sak om hvordan vi bedre
kan ivareta næringslivets behov og tilgang på læreplasser i dimensjoneringen av
tilbudsstrukturen for videregående skoler.
Fylkestinget vil starte arbeidet med en studentmelding som ser på studenters velferd, tilknytning
til regionen og det regionale arbeidsmarkedet i samarbeid med relevante parter som regionalt
næringsliv, vertskapskommunene Grimstad og Kristiansand og representanter fra
studentmassen.
Fylkestinget ber hovedutvalg for utdanning og kompetanse utarbeide en strategi for hvordan vi
bedre kan løfte talentene i skolene våre. Strategien bør inneholde tiltak for å videreutvikle de
satsingene vi allerede har, som elevpriser, talentsatsinger innen idrett og talentsenter i realfag,
men også satsinger innenfor nye fagområder. Strategien bør også omfatte en plan for å øke
læreres og skolelederes kunnskap om barn med stort læringspotensial.
Fylkestinget ber om at Hovedutvalg for utdanning og kompetanse får en oversikt over
kompetansen i rådgivingstjenesten, og hvilke tiltak som er nødvendige for at rådgiverne skal
kunne kartlegge elevenes evner, kompetanse og interesser.

Levekår og folkehelse:








Fylkestinget ber om en statusrapport for det vedtatte målet om at 5 prosent av alle nyansatte
skal være mennesker med nedsatt arbeidsevne eller hull i CV-en. Saken skal også inneholde en
oversikt over hvor fylkeskommunen er i arbeidet med at ansatte i Agder fylkeskommune skal
gjenspeile befolkningen i sin helhet, inkludert etnisitet og variasjon i funksjonsevne.
Fylkestinget bevilger kr 500 000 for å styrke pilotprosjektet i Arendal om fritidskort for unge, i
henhold til søknad fra Arendal kommune.
Tilskuddet til gratistilbudet Tvedestrand badepark videreføres med 150 000,- for 2020.
Friluftsråd: øke bevilgningen fra 4,5 kr. pr. innbygger til 6 kr. pr. innbygger.
Foreningen for barnepalliasjon jobber med etablering av et barnehospice for alvorlig syke og
døende barn på Eg i Kristiansand. Foreningen har hovedkontor i Kristiansand. Fylkestinget ber
rådmannen om å aktivt bidra inn mot statlige myndigheter med mål om å få til en slik etablering.
Det bes samtidig om en sak der muligheten for et samarbeid mellom fylkeskommunen, UiA,
Sørlandet sykehus og foreningen utredes, der målet er å etablere et tilbud for utdanning og



kvalifisering av helsepersonell med spisskompetanse i barnepalliasjon. Et slikt tilbud vil samtidig
bidra med kompetanse innen barnepalliasjon i kommunene.
Fylkestinget ønsker å etablere et NAV-ombud. Fylkesrådmannen utarbeider en sak med
organisering og mandat.

Næring:






Det opprettes et nytt forum som skal jobbe med blå vekst. Hovedutvalg for næring, klima og
miljø utarbeider forslag til sammensetning av forumet.
I lys av den nasjonale gjennomgangen av virkemiddelapparat bes administrasjonen
gjennomføre en tilsvarende gjennomgang av det regionale virkemiddelapparatet.
Fylkestinget ber om vurdering av å legge inn Sørlandets Europakontor i fylkeskommunens
administrasjon.
Som en overgangsordning etter at avtalen om overføring av konsesjonskraftmidler opphører,
gis Setesdal regionråd et tilskudd på 3 mill. for 2020.

Klima og miljø:





Fylkestinget ber om en sak der forslag til klimabudsjett- og klimaregnskap blir innført fra og
med 2021.
Fylkestinget ber om en gjennomgang av tiltakene knyttet til satsingen på sykkelbytiltak.
Fylkestinget ber om at det vurderes solcellebelysning langs fylkesveier.

Samferdsel og eiendom:













Fylkestinget ber om få en sak med oversikt over bredbåndsdekningen i Agder med fokus på
forsyningssikkerhet.
Bedre busstilbud: Fylkestinget ber om en oversikt over hvilke områder som kan være aktuelle
for reduserte busspriser eller endringer av soneinndeling. Saken må belyse hvordan et
eventuelt fylkeskommunalt tilskudd for reduserte priser kan gi synergier til det varslede
bidrag fra staten om å reduserte priser. Fylkestinget ønsker også at saken inneholder forslag
til hvordan bestillingstransport og nye løsninger kan gi bedre mobilitet i distriktene.
Handlingsprogram for fylkesveger og trafikksikkerhetstiltak styrkes med 20 millioner i 2020
med en økning i økonomiplanperioden. Hovedutvalg for samferdsel foretar prioritering av
nye tiltak i handlingsprogrammet med særlig vekt på sykkelveier.
Fylkestinget imøtekommer søknaden fra Kvinesdal kommune og bevilger kr. 300 000,- til
arbeidet med å etablere en nasjonal trafikksikkerhetskonferanse med Kvinesdal kommune
som vertskap.
Det avsettes kr 150 000,- til en mulighetsstudie/trafikksikkerhetsanalyse for Sundekrysset i
Flekkefjord.
Fylkestinget ber rådmannen om å redusere prosjektkostnadene på fylkeskommunens
veiinvesteringer når det utbedres/bygges etter handlingsprogram for fylkesveger. Det skal
ved hvert prosjekt fremvise trafikksikre alternativer med ulike standarder, slik at
fylkeskommunen får mest mulig infrastruktur av finansieringen.
Fylkestinget ber rådmannen om en kartlegging som et forarbeid til utarbeidelsen av ny
handlingsplan for utbedring/bygging av fylkesvei av blant annet følgende:
o strekninger som kommunene har definert som særlig farlig eller vanskelig skolevei,
og som kommunene pr. 1.12-2019 betaler for skoleskyss.
o strekninger med høy andel skolebarn der det ikke er avgrenset gang eller sykkelvei.
o Strekninger med høy andel tungtrafikk

Skoleveier med høy eller middels skredfare, men som ikke er tiltenkt statlige
rassikringsmidler
o Ulykkesstatistikker på strekninger med middels eller alvorlig personskade siste 10 år.
o Strekninger med ulike «flaskehalser» for næringslivet
Fylkestinget ber rådmannen om at fordelingen av midlene avsatt til rekkverk,
trafikksikkerhetstiltak og kollektivtiltak skal vedtas i samferdselsutvalget, gjerne gjennom 2-3
fordelinger årlig. Midler til fast dekke på grusveier og skredsikring vedtas av samferdselsutvalget.
o



Kultur og kulturminnevern










Videreføre driftsstøtte til Sylvartun med kr. 150 000,- for 2020
Videreføre driftsstøtte til Bjoren med kr. 100 000,- for 2020
Fylkestinget ber om at Hovedutvalg for kultur, folkehelse og frivillighet får en
gjennomgang av nåværende tilskudd og støtte innen kulturfeltet som gis både årlig og
etter søknad. Målet er å utarbeide prosedyrer for tildeling som gir en helhetlig og
forutsigbar behandling.
Driftsstøtte til nytt industrihistorisk senter Mandal.
Fylkestinget ber rådmannen kartlegge og synligjøre vedlikeholdsetterslepet på
kulturinstitusjoner der fylkeskommunen er eier/deleier. En statusrapport legges frem for
hovedutvalg for kultur, folkehelse og frivillighet i løpet av 2020.
Fylkestinget ber rådmannen vurdere muligheten for å styrke og utvide Olympiatoppen
Sør, med tanke på å utvikle et Toppidrettssenter i Agder. Det bes om en sak der dette
konkretiseres etterfulgt av en søknad om midler som sendes kulturdepartementet.

Politisk rådgiver:
Fylkestinget ber om at tilgjengelige midler til rådgiverstilling i fylkesrådmannens stab omdisponeres
til å ansette en politisk rådgiver for politisk ledelse.

Effektivisering:



Prosjekt innsparing øker med 10 mill. til 60 mill. årlig fra 2021 med videre økning i
økonomiplanperioden.

Investeringer
Fylkestinget utsetter prosess om nytt fylkeshus i Elvegata og ber om en sak så fort som mulig der
følgende momenter blir ivaretatt:

o
o
o

Fylkesrådmannen vurderer om vi skal eie eller leie
Fylkesrådmannen vurderer ulike lokasjoner
Fylkesrådmannen vurderer om vi skal bygge nytt fylkeshus som et offentlig/privat
samarbeide

Økonomiske konsekvenser av endringsforslagene (x 1000)
Driftsbudsjett
Fritidskort Arendal
kommune
Trafikksikkerhetskonferanse
Tvedestrand badepark
Økt driftsstøtte friluftsråd
Elevretta arbeid psykisk
helse
Driftsstøtte Sylvartun
Driftstøtte Bjoren
Overgangsordning Setesdal
regionråd
Driftstilskudd industrihistorisk senter Mandal
Mulighetsstudie Sundekrysset Flekkefjord
Renter og avdrag økte
investeringer fylkesveg

2020
500

2021

2022

2023

450
2000

450
2000

450
2000

210

1505

3862

5809

Totalt

7110

3955

6312

8259

Inndekning

2020

2021

2022

2023

Økt innsparingskrav
Reduserte utgifter til
revisjon

1000

10 000
2500

20 000
2500

20 000
2500

8545

16188

14241

50 000

50 000

50 000

Bruk av disposisjonsfond
Tilbakeføring til
disposisjonsfond
Totalt

Investeringer:
Styrke handlingsprogram
for fylkesveger

300
150
450
2000
150
100
3000
100
150

6110

20 000

