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Fylkestinget
Fylkestingssalen, Fylkeshuset
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LISTE OVER REPRESENTANTENE
V:
1. Øystein Haga
2. Marianne Sigurdson Lyngvi
H:
3.
4.
5.
6.
7.

Arne Thomassen
Bjørgulv Sverdrup Lund
Maiken Messel
Torunn Ostad
Rune Hagestrand
21.10.: vararepresentant Arild Windsland
8. Kristoffer Andreas Lyngvi
9. Siri K. Bertelsen
10. May Britt Topland
11. Olav Vaaje
12. Irene Henriksen Aune
21.10: Forfall, vara kunne ikke møte.
Ap:
13. Tellef Inge Mørland
14. Inger Løite
14.10.: vararepresentant Anne Tone Andersen
21.10.: vararepresentant Liv Tanche-Larsen
15. Nils Johannes Nilsen
16. Line Vennesland
21.10.: vararepresentant Anne Tone Andersen
17. Dag Eide
18. Anne Kari Mentzoni
21.10.: vararepresentant Lars Marius Nilsen
19. Ole Mikalsen
20. Kristine Hallingstad
21.10.: vararepresentant Venke Anny Nes
21. Kjell Skarheim
22. Kjell Leon Andersen, vararepresentant for Bente Olsen
Sp:
23. Tone Midttun
24. Knut A. Austad
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KrF:
25. Jon-Olav Strand
26. Elizabeth Sveen Kjølsrud
27. Tone Helene Strat
28. Andreas Brovig
SV:
29. Torbjørn Urfjell
FrP:
30. Eyolf A. Bakke
31. Ingrid Skårmo
32. Arne Austenå
33. Odd Gunnar Tveit
34. Grethe Hellerud
Uavhengig:
35. John Tellman Tjuslia.

Det var 34 medlemmer til stede under behandlingen av alle sakene.
Grethe Hellerud ble gitt permisjon etter behandling av sak PS 14/59

Arendal, 21. oktober 2014

Bjørgulv Sverdrup Lund
fylkesordfører

Tone Midttun

Dag Eide
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PS 14/49 Endelig godkjenning av selskapsavtale og oppnevning av
representanter - Agder og Telemark Kontrollutvalgssekretariat IKS
Fylkesrådmannen fremmer slikt forslag til vedtak:
1. Selskapsavtalen med Agder og Telemark Kontrollutvalgssekretariat IKS godkjennes.
2. Kapitalinnskuddet på 90 000 kroner innarbeides i rapporten for 2. tertial.
3. Som representant og vararepresentant til representantskapet oppnevnes
………………..
…………………
Behandling i Kultur- og næringskomitéen - 14.10.2014
Komiteleder: Marianne S. Lyngvi
Saksordfører: Arne Austenå
Komiteen avgir enstemmig innstilling i samsvar med fylkesrådmannens tilråding i saken.

Behandling i valgnemnda - 21.10.2014:
Valgnemnda avgir følgende enstemmig innstilling til fylkestinget:
Som representant og vararepresentant til representantskapet oppnevnes
Fylkesordfører og fylkesvaraordfører

Behandling i fylkestinget - 21.10.2014:
Komitéinnstillingen ble enstemmig vedtatt.
Valgnemndas innstilling ble enstemmig vedtatt.
Dermed var fylkesrådmannens tilrådning/komitéinnstillingen/valgnenmdas innstilling
enstemmig vedtatt.

PS 14/50 Rapport for 2. tertial 2014
Fylkesrådmannen fremmer slikt forslag til vedtak:
1. Fylkestinget tar tertialrapporten til etterretning.
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2. a) Det foretas følgende endringer i driftsbudsjettet:
Ansvar

Tjeneste

Art

Endring

258 Møglestu vgs.
259 Risør vgs.
266 Dahlske vgs.
268 Arendal vgs.
270 Setesdal vgs.
271 Tvedestrand og Åmli vgs.
272 Sam Eyde vgs.
330 Tannhelsetjenesten
410 Vegsjefen
505 Fylkesrådmannen
505 Fylkesrådmannen
505 Fylkesrådmannen
505 Fylkesrådmannen
505 Fylkesrådmannen
505 Fylkesrådmannen
505 Fylkesrådmannen
505 Fylkesrådmannen
505 Fylkesrådmannen
505 Fylkesrådmannen
505 Fylkesrådmannen
505 Fylkesrådmannen
505 Fylkesrådmannen
505 Fylkesrådmannen
512 Bygge- og eiendomstj.
513 Fylkeskassa
520 Fylkesrevisjonen
900 Felles inntekter og utg.
900 Felles inntekter og utg.
900 Felles inntekter og utg.
900 Felles inntekter og utg.
900 Felles inntekter og utg.
Sum

200
200
200
200
200
200
200
340
550
100
196
198
200
200
201
220
220
231
431
431
500
501
501
194
101
021
901
910
910
923
941

utgift
utgift
utgift
utgift
utgift
utgift
utgift
utgift
utgift
inntekt
utgift
utgift
utgift
inntekt
utgift
utgift
inntekt
utgift
utgift
inntekt
utgift
utgift
inntekt
utgift
utgift
inntekt
inntekt
utgift
inntekt
utgift
inntekt

reduseres
økes med
reduseres
økes med
reduseres
reduseres
reduseres
økes med
reduseres
økes med
reduseres
økes med
økes med
økes med
økes med
økes med
økes med
økes med
økes med
økes med
reduseres
økes med
økes med
reduseres
økes med
økes med
økes med
reduseres
økes med
økes med
økes med

Ordinær undervisning
Ordinær undervisning
Ordinær undervisning
Ordinær undervisning
Ordinær undervisning
Ordinær undervisning
Ordinær undervisning
Tannhelsetjenester
Fylkesveger
Administrasjon
Utgifter til fordeling
Lønnsavsetninger
Ordinær undervisning
Ordinær undervisning
Elevutveksling
Fagopplæring
Fagopplæring
Voksenopplæring
Idrett og friluftsliv
Idrett og friluftsliv
Kollektivtransport
Transporttj. for funksj.
Transporttj. for funksj.
Felles utg. og inntekter
Interne servicefunksj.
Revisjon
Rammetilskudd
Renter
Renter
Disposisjonsfond
Premieavvik

med
med
med
med
med
med
med

med
med

med

Tusen
kroner
482
1 207
495
1 474
593
113
1 782
1 000
5 600
221
450
4 600
3 800
250
2 600
970
1 170
1 250
350
350
3 580
300
6
772
800
100
244
1 100
2 450
30 707
29 300
0

b) Det foretas følgende endringer i investeringsbudsjettet:
Ansvar

Tjeneste

Art

Endring

410 Vegsjefen
410 Vegsjefen
505 Fylkesrådmannen
512 Bygge- og eiendomstj.
512 Bygge- og eiendomstj.
900 Felles inntekter og utg.
900 Felles inntekter og utg.
900 Felles inntekter og utg.
Sum

550
550
340
200
200
912
940
940

utgift
inntekt
utgift
utgift
inntekt
inntekt
utgift
inntekt

økes med
økes med
økes med
økes med
økes med
økes med
økes med
økes med

Fylkesveg
Fylkesveg
Tannhelsetjenester
Ordinær undervisning
Ordinær undervisning
Bruk av lån
Øvrig økonomiforv.
Øvrig økonomifor.

3. Det gjøres følgende endringer i stillingshjemler:
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Tusen
kroner
10 200
10 200
200
1 552
1 552
38 257
38 319
262
0



0,7 stilling som rådgiver ved fylkeskassa opprettes

4. Avtalen med Evje og Hornnes kommune om leie av utenomhusarealer ved Setesdal
vidaregåande skule avd. Hornnes godkjennes.
5. Fylkesutvalget får fullmakt til å godkjenne avtale med Arendal kommune om kjøp av tomt
til Sam Eyde videregående skole innenfor en ramme på 5 mill. kroner.
6. Fylkesutvalget får fullmakt til å behandle sak om og dekke eventuelle merutgifter ved
bruk av disposisjonsfond:



varslet inntektssvikt for 2014 for Nettbuss
endringer i tilskudd til rutebilselskapene som følge av endrede regler for
arbeidsgiveravgift

7. Fylkesrådmannen får fullmakt til å foreta de nødvendige korreksjoner som følge av økte
pensjonskostnader når det endelige oppgjøret for 2014 er klart.
Behandling i fylkesutvalget - 07.10.2014:
Fylkesrådmannens tilrådning ble enstemmig vedtatt.

Behandling i fylkestinget - 21.10.2014:
Fylkesrådmannen endret innstilling til punkt 2 a):
Fylkesrådmannen foreslår at de samlede merkostnadene ved utgangen av 2. tertial på
5 493 000 kroner dekkes ved bruk av midler avsatt til vegformål på 5,6 mill. kroner. Det
resterende beløpet på 107 000 kroner avsettes til disposisjonsfond. Disposisjonsfondet vil
etter dette være på 44,4 mill. kroner.
Punkt 2 a) i forslag til vedtak foreslås endret i samsvar med dette. Nytt pkt. 2 a):
Ansvar

Tjeneste

Art

Endring

258
259
266
268
270
271
272
330
410
505
505
505
505
505
505

200
200
200
200
200
200
200
340
550
010
100
196
198
200
200

utgift
utgift
utgift
utgift
utgift
utgift
utgift
utgift
utgift
utgift
inntekt
utgift
utgift
utgift
inntekt

reduseres
økes med
reduseres
økes med
reduseres
reduseres
reduseres
økes med
reduseres
reduseres
økes med
reduseres
økes med
økes med
økes med

Møglestu vgs.
Risør vgs.
Dahlske vgs.
Arendal vgs.
Setesdal vgs.
Tvedestrand og Åmli vgs.
Sam Eyde vgs.
Tannhelsetjenesten
Vegsjefen
Fylkesrådmannen
Fylkesrådmannen
Fylkesrådmannen
Fylkesrådmannen
Fylkesrådmannen
Fylkesrådmannen

Ordinær undervisning
Ordinær undervisning
Ordinær undervisning
Ordinær undervisning
Ordinær undervisning
Ordinær undervisning
Ordinær undervisning
Tannhelsetjenester
Fylkesveger
Fylkesting og -utvalg
Administrasjon
Utgifter til fordeling
Lønnsavsetninger
Ordinær undervisning
Ordinær undervisning
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med
med
med
med
med
med
med
med

Tusen
kroner
482
1 207
495
1 474
593
113
1 782
1 000
5 600
1 300
221
450
4 000
3 800
250

505 Fylkesrådmannen
505 Fylkesrådmannen
505 Fylkesrådmannen
505 Fylkesrådmannen
505 Fylkesrådmannen
505 Fylkesrådmannen
505 Fylkesrådmannen
505 Fylkesrådmannen
505 Fylkesrådmannen
512 Bygge- og eiendomstj.
513 Fylkeskassa
520 Fylkesrevisjonen
900 Felles inntekter og utg.
900 Felles inntekter og utg.
900 Felles inntekter og utg.
900 Felles inntekter og utg.
900 Felles inntekter og utg.
900 Felles inntekter og utg.
Sum

201
220
220
231
431
431
500
501
501
194
101
021
900
901
910
910
923
941

Elevutveksling
Fagopplæring
Fagopplæring
Voksenopplæring
Idrett og friluftsliv
Idrett og friluftsliv
Kollektivtransport
Transporttj. for funksj.
Transporttj. for funksj.
Felles utg. og inntekter
Interne servicefunksj.
Revisjon
Skatter
Rammetilskudd
Renter
Renter
Disposisjonsfond
Premieavvik

utgift
utgift
inntekt
utgift
utgift
inntekt
utgift
utgift
inntekt
utgift
utgift
inntekt
inntekt
inntekt
utgift
inntekt
utgift
inntekt

økes med
økes med
økes med
økes med
økes med
økes med
reduseres
økes med
økes med
reduseres
økes med
økes med
reduseres
reduseres
reduseres
økes med
økes med
økes med

2 600
970
1 170
1 250
350
350
3 580
300
6
772
800
100
2 800
156
1 100
2 450
29 407
29 300
0

med
med
med
med
med

………………………….
Tellef Inge Mørland la fram følgende endringsforslag:
Fylkesrådmannens forslag til vedtak legges til grunn, men med følgende endringer i punkt 2:
Udisponerte midler på 5.600.000kr avsatt til veiformål omdisponeres ikke. Dersom
midlene ikke kan benyttes i 2014, forutsettes disse overført til 2015, for en styrking
av innsatsen i veisektoren.
II) Merforbruket på 5.493.000kr dekkes inn ved bruk av disposisjonsfondet.
I)

…………………………..
Votering:
Ved alternativ votering mellom Mørlands forslag og fylkesrådmannens forlag til vedtak ble
Mørlands forslag enstemmig vedtatt.
Dermed var følgende vedtatt:
1. Fylkestinget tar tertialrapporten til etterretning.
2. a) Det foretas følgende endringer i driftsbudsjettet:
Udisponerte midler på 5.600.000kr avsatt til veiformål omdisponeres ikke. Dersom
midlene ikke kan benyttes i 2014, forutsettes disse overført til 2015, for en styrking
av innsatsen i veisektoren.
II) Merforbruket på 5.493.000kr dekkes inn ved bruk av disposisjonsfondet.
I)

Ansvar

Tjeneste

Art

Endring

258 Møglestu vgs.

200 Ordinær undervisning

utgift

reduseres med
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Tusen
kroner
482

259 Risør vgs.
266 Dahlske vgs.
268 Arendal vgs.
270 Setesdal vgs.
271 Tvedestrand og Åmli vgs.
272 Sam Eyde vgs.
330 Tannhelsetjenesten
505 Fylkesrådmannen
505 Fylkesrådmannen
505 Fylkesrådmannen
505 Fylkesrådmannen
505 Fylkesrådmannen
505 Fylkesrådmannen
505 Fylkesrådmannen
505 Fylkesrådmannen
505 Fylkesrådmannen
505 Fylkesrådmannen
505 Fylkesrådmannen
505 Fylkesrådmannen
505 Fylkesrådmannen
505 Fylkesrådmannen
505 Fylkesrådmannen
512 Bygge- og eiendomstj.
513 Fylkeskassa
520 Fylkesrevisjonen
900 Felles inntekter og utg.
900 Felles inntekter og utg.
900 Felles inntekter og utg.
900 Felles inntekter og utg.
900 Felles inntekter og utg.
900 Felles inntekter og utg.
900 Felles inntekter og utg.
Sum

200
200
200
200
200
200
340
010
100
196
198
200
200
201
220
220
231
431
431
500
501
501
194
101
021
900
901
910
910
923
923
941

Ordinær undervisning
Ordinær undervisning
Ordinær undervisning
Ordinær undervisning
Ordinær undervisning
Ordinær undervisning
Tannhelsetjenester
Fylkesting og -utvalg
Administrasjon
Utgifter til fordeling
Lønnsavsetninger
Ordinær undervisning
Ordinær undervisning
Elevutveksling
Fagopplæring
Fagopplæring
Voksenopplæring
Idrett og friluftsliv
Idrett og friluftsliv
Kollektivtransport
Transporttj. for funksj.
Transporttj. for funksj.
Felles utg. og inntekter
Interne servicefunksj.
Revisjon
Skatter
Rammetilskudd
Renter
Renter
Disposisjonsfond
Disposisjonsfond
Premieavvik

utgift
utgift
utgift
utgift
utgift
utgift
utgift
utgift
inntekt
utgift
utgift
utgift
inntekt
utgift
utgift
inntekt
utgift
utgift
inntekt
utgift
utgift
inntekt
utgift
utgift
inntekt
inntekt
inntekt
utgift
inntekt
utgift
inntekt
inntekt

økes med
reduseres
økes med
reduseres
reduseres
reduseres
økes med
reduseres
økes med
reduseres
økes med
økes med
økes med
økes med
økes med
økes med
økes med
økes med
økes med
reduseres
økes med
økes med
reduseres
økes med
økes med
reduseres
reduseres
reduseres
økes med
økes med
økes med
økes med

med
med
med
med
med
med

med
med
med
med
med

1 207
495
1 474
593
113
1 782
1 000
1 300
221
450
4 000
3 800
250
2 600
970
1 170
1 250
350
350
3 580
300
6
772
800
100
2 800
156
1 100
2 450
29 300
5 493
29 300
0

b) Det foretas følgende endringer i investeringsbudsjettet:
Ansvar

Tjeneste

Art

Endring

410 Vegsjefen
410 Vegsjefen
505 Fylkesrådmannen
512 Bygge- og eiendomstj.
512 Bygge- og eiendomstj.
900 Felles inntekter og utg.
900 Felles inntekter og utg.
900 Felles inntekter og utg.
Sum

550
550
340
200
200
912
940
940

utgift
inntekt
utgift
utgift
inntekt
inntekt
utgift
inntekt

økes med
økes med
økes med
økes med
økes med
økes med
økes med
økes med

Fylkesveg
Fylkesveg
Tannhelsetjenester
Ordinær undervisning
Ordinær undervisning
Bruk av lån
Øvrig økonomiforv.
Øvrig økonomifor.

3. Det gjøres følgende endringer i stillingshjemler:


0,7 stilling som rådgiver ved fylkeskassa opprettes
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Tusen
kroner
10 200
10 200
200
1 552
1 552
38 257
38 319
262
0

4. Avtalen med Evje og Hornnes kommune om leie av utenomhusarealer ved Setesdal
vidaregåande skule avd. Hornnes godkjennes.
5. Fylkesutvalget får fullmakt til å godkjenne avtale med Arendal kommune om kjøp av tomt
til Sam Eyde videregående skole innenfor en ramme på 5 mill. kroner.
6. Fylkesutvalget får fullmakt til å behandle sak om og dekke eventuelle merutgifter ved
bruk av disposisjonsfond:



varslet inntektssvikt for 2014 for Nettbuss
endringer i tilskudd til rutebilselskapene som følge av endrede regler for
arbeidsgiveravgift

7. Fylkesrådmannen får fullmakt til å foreta de nødvendige korreksjoner som følge av økte
pensjonskostnader når det endelige oppgjøret for 2014 er klart.

PS 14/51 Utviklingsplan Sørlandets sykehus HF 2030
Fylkesrådmannen fremmer slikt forslag til vedtak:
1. Nasjonal helse- og sykehusplan må foreligge og Sørlandet sykehus HF(SSHF) må
innarbeide føringene fra planen i ”Utviklingsplan 2030 – Sørlandet sykehus HF” før en
kan avgi en endelig høringsuttalelse. Fylkestinget forutsetter at fylkeskommunen får
saken til ny høring.
2. Når SSHF arbeider videre med utviklingsplanen, ber fylkestinget om at:
a. Det utredes et alternativ med to sykehus på Agder
b. Det utredes hvor stort befolkningsgrunnlag modellen med ett sykehus må ha
for å kunne tilby høyspesialiserte tjenester, hensyntatt den medisinsk tekniske
utvikling.

Behandling i utdannings- og helsekomité - 14.10.2014:
Komiteleder: Tone Helene Strat
Saksordfører: Nils Johannes Nilsen
9 medlemmer behandlet saken.
Eyolf Bakke og Tone Midttun erklærte seg inhabile.
Komiteens flertall bestående av Torunn Ostad H, Siri Bertelsen H, Olav Vaaje H, Jon-Olav
Strand KrF og Tone Helene Strat KrF avgir følgende innstilling:
Saken utsettes til 11. november 2014.
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Senere på dagen ble det klart at komiteen ikke kan stemme over å utsette behandlingen av
en sak. Følgende forslag ble derfor ikke stemt over, men følger saken til plenum.
Nils Johannes Nilsen fremmet følgende forslag på vegne av AP:
Fylkestinget vil understreke at alternativet med 3 sykehus tas med i den videre utredningen.
Jon-Olav Strand fremmet følgende forslag på vegne KRF:
Dagens sykehusstruktur må bestå. Fylkestinget forutsetter at det er en premiss at sykehusa i
Kristiansand og Arendal skal være fullverdige sykehus med ulik funksjonsfordeling.

Behandling i fylkestinget - 21.10.2014:
Eyolf A. Bakke stilte spørsmål om habilitet på grunn av sitt verv som styremedlem i Helse
Sør-Øst HF.
Tone Midttun stilte spørsmål om habilitet på grunn av sitt verv som styremedlem i Sørlandets
sykehus HF.
Begge ble enstemmig erklært inhabile.
………………………..
Utsettelsesforslaget fra komitébehandlingen ble trukket.
………………………..
Jon-Olav Strand fremmet følgende forslag:
1. Nasjonal helse- og sykehusplan er ventet i 2015. Sørlandet sykehus HF(SSHF) må
innarbeide føringene fra planen i ”Utviklingsplan 2030 – Sørlandet sykehus HF”. Fylkestinget
forutsetter at fylkeskommunen får saken til ny høring dersom det gis nye føringer i Nasjonal
helse- og sykehusplan.
2. Dagens sykehusstruktur må bestå. Fylkestinget legger til grunn at sykehusene i
Kristiansand, Flekkefjord og Arendal skal utvikles videre med ulik funksjonsfordeling.
Hvert av de 3 sykehusene har et betydelig befolkningsgrunnlag, og de utfører viktige
oppgaver både i sine nærområder, for befolkningen i Agderfylkene sett under ett og for
pasienter utenfor regionen. Vi legger vekt på at hele befolkningen skal ha et godt tilbud om
akutthjelp og spesialisttjenester.
3. Det er behov for en betydelig opprusting av bygningene ved sykehusene på Agder, men
både Flekkefjord og Arendal har bygninger av god kvalitet. Sykehuset i Kristiansand har
større behov for bygningsmessig opprusting.
4. Fylkestinget er også opptatt av den usikkerhet som ligger i modell 3, ett sykehus for
Agder. Dette kan føre til at regionen mister et betydelig antall høyt kvalifiserte
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medarbeidere. Et varsel om nedlegging i Arendal og Flekkefjord kan bety at nøkkelpersonell
søker seg bort før et nytt sykehus vil stå ferdig, og det kan føre til kapasitetsproblemer i
overgangsfasen før et nytt sykehus vil stå ferdig. Dette er ikke utredet tilstrekkelig i
utviklingsplanen.
5. Når det gjelder de samfunnsmessige konsekvensene, vil de være svært negative for store
deler av Aust-Agder ved en nedlegging av sykehuset i Arendal. Dette vil kunne bety et
betydelig tap av kompetansearbeidsplasser og et høyt antall arbeidsplasser knytta til
virksomheten ved sykehuset.
Dette er svært alvorlig, spesielt for de østlige delene av fylket vårt og vil kunne være et
tilbakeslag for likestilling og levekår i Aust-Agder.
Økt behov for transport vil også gi negative konsekvenser for miljø og klima.
6. Når SSHF arbeider videre med utviklingsplanen, ber fylkestinget om at det utredes hvor
stort befolkningsgrunnlag modellen med ett sykehus må ha for å kunne tilby høyspesialiserte
tjenester, hensyntatt den medisinsk-tekniske utviklingen.
………………………..
Arne Thomassen fremmet følgende forslag:
1. Fylkestinget ber om at det utredes et universitetssykehus.
2. Dagens sykehusstruktur må bestå. Flekkefjord og Arendal opprettholdes.
………………………..
Tellef Inge Mørland fremmet følgende forslag fra komitébehandlingen:
Fylkesrådmannens forslag til vedtak legges til grunn med følgende tillegg:
Fylkestinget vil understreke at alternativet med 3 sykehus tas med i den videre utredningen.
………………………..
Jon-Olav Strand fremmet følgende omforente forslag:
1. Fylkestinget anbefaler at dagens sykehusstruktur består, men understreker at modell 3
med ett sykehus ikke kan aksepteres. Sykehusene i Kristiansand, Flekkefjord og Arendal må
utvikles videre med ulik funksjonsfordeling.
2. Fylkestinget ber om å få utreda en universitetssykehusmodell innenfor dagens struktur.
3. Nasjonal helse- og sykehusplan er ventet i 2015. Sørlandet sykehus HF(SSHF) må
innarbeide føringene fra planen i ”Utviklingsplan 2030 – Sørlandet sykehus HF”. Fylkestinget
forutsetter at fylkeskommunen får saken til ny høring dersom det gis nye føringer i Nasjonal
helse- og sykehusplan.
………………………..
Strands første forslag, Thomassens første forslag og Mørlands første forslag ble trukket.
Votering:
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Det omforente forslaget ble enstemmig vedtatt.
Dermed ble følgende vedtatt:
1. Fylkestinget anbefaler at dagens sykehusstruktur består, men understreker at modell
3 med ett sykehus ikke kan aksepteres. Sykehusene i Kristiansand, Flekkefjord og
Arendal må utvikles videre med ulik funksjonsfordeling.
2. Fylkestinget ber om å få utreda en universitetssykehusmodell innenfor dagens
struktur.
3. Nasjonal helse- og sykehusplan er ventet i 2015. Sørlandet sykehus HF(SSHF) må
innarbeide føringene fra planen i ”Utviklingsplan 2030 – Sørlandet sykehus HF”.
Fylkestinget forutsetter at fylkeskommunen får saken til ny høring dersom det gis nye
føringer i Nasjonal helse- og sykehusplan.

PS 14/52 Tannhelseplan 2015 - 2018
Fylkesrådmannen fremmer slikt forslag til vedtak:
1. Fylkestinget vedtar forslag til tannhelseplan for perioden 2015 – 2018
2. Der utarbeides en detaljert konsekvensanalyse og detaljplan for gjennomføringen av
alternativet med 8 klinikker. Denne skal forelegges fylkestinget i løpet av høsten
2015.
Behandling i utdannings- og helsekomité - 14.10.2014:
Komiteleder: Tone Helene Strat
Saksordfører: Torunn Ostad
Etter forslag fra Jon-Olav Strand på vegne av KrF, H og SP avgir komiteens flertall bestående
av Jon-Olav Strand KrF, Tone Helene Strat KrF, Torunn Ostad H, Siri Bertelsen H, Olav Vaaje
H, Tone Midtun SP, Eyolf Bakke Frp og Ingrid Skårmo Frp følgende innstilling om nytt punkt 1:
Fylkestinget vedtar tannhelseplanen med følgende endringer:
A. Framtidig klinikkstruktur kan ikke vedtas før alternativene er konsekvensutredet og en
ser konsekvensene av den forestående kommune- og regionreform.
B. Det utarbeides en detaljert oversikt over utstyrsbehov og oppgradering av
tannklinikkene. En løsning med tannhelsebuss eller en annen form for ambulerende
tannhelsetjeneste utredes.
C. Det iverksettes en systematisk undersøkelse av kvalitet på tannhelsetilbudet i fylket.
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Etter forslag fra Jon-Olav Strand på vegne av KrF, H og SP avgir komiteen enstemmig
innstilling om forslagets punkt D:
D. Planen viser at det er stor utskifting av tannleger i den offentlige tannhelsetjenesten.
Fylkestinget ber administrasjonen vurdere ulike tiltak for å gjøre det mer attraktivt å
søke tannlegestillinger i distriktet.
Etter forslag fra Line Vennesland på vegne av AP fremmer komiteens mindretall bestående av
Nils Johannes Nilsen AP, Line Vennesland AP og Kristine Hallingstad AP følgende
endringsforslag til punkt 1 og nytt punkt 3.
1. Fylkestinget vedtar forslag til tannhelseplan for perioden 2015 – 2018 med følgende
endring: Dagens klinikkstruktur opprettholdes.
3. Fylkestinget ber fylkesrådmannen legge fram en plan for videreutvikling og
oppgradering av eksisterende klinikker som en sak for fylkestinget innen juni 2015.
Etter forslag fra Line Vennesland på vegne av AP avgir komiteen enstemmig innstilling om
endret punkt 2:
2. Fylkestinget ønsker at det ses på mulighetene for å ta inn flere betalende pasienter
ved de fylkeskommunale tannklinikkene, i de kommunene der det ikke finnes et privat
alternativ.

Behandling i fylkestinget - 21.10.2014:
Tone Helene Strat fremmet følgende tilleggsforslag:
Spesialisttjenesten må være tilgjengelig for hele befolkningen.
…………………….
Jon-Olav Strand fremmet følgende tillegg til komitéens enstemmig innstilling til punkt D:
Planen viser at det er stor utskifting av tannleger i den offentlige tannhelsetjenesten.
Fylkestinget ber administrasjonen vurdere ulike tiltak for å gjøre det mer attraktivt å søke
tannlegestillinger i distriktet slik at det sikrer bedre kontinuitet i tjenesten.
……………………….
Votering:
Komitéens mindretallsforslag på punkt 1 og 3 falt med 11 mot 23 stemmer.
Punkt A i komitéens flertallsinnstillingen ble vedtatt med 24 mot 10 stemmer.
Første setning i punkt B i komitéens flertallsinnstillingen ble enstemmig vedtatt.
Andre setning i punkt B i komitéens flertallsinnstillingen, som ble et nytt punkt C, ble vedtatt
med 23 mot 11 stemmer.

14

Punkt C i i komitéens flertallsinnstillingen, som ble et nytt punkt D, ble enstemmig vedtatt.
Komiteens enstemmige innstilling til punkt D, som ble et nytt punkt E, ble enstemmig vedtatt.

Komitéens enstemmige innstilling til punk 2, som ble et nytt punkt F, ble enstemmig vedtatt.
Strats forslag , som ble et nytt punkt G, ble enstemmig vedtatt.
Dermed ble følgende vedtatt:
Fylkestinget vedtar tannhelseplanen med følgende endringer:
A. Framtidig klinikkstruktur kan ikke vedtas før alternativene er konsekvensutredet og en
ser konsekvensene av den forestående kommune- og regionreform.
B. Det utarbeides en detaljert oversikt over utstyrsbehov og oppgradering av
tannklinikkene.
C. En løsning med tannhelsebuss eller en annen form for ambulerende tannhelsetjeneste
utredes.
D. Det iverksettes en systematisk undersøkelse av kvalitet på tannhelsetilbudet i fylket.
E. Planen viser at det er stor utskifting av tannleger i den offentlige tannhelsetjenesten.
Fylkestinget ber administrasjonen vurdere ulike tiltak for å gjøre det mer attraktivt å
søke tannlegestillinger i distriktet slik at det sikrer bedre kontinuitet i tjenesten.
F. Fylkestinget ønsker at det ses på mulighetene for å ta inn flere betalende pasienter
ved de fylkeskommunale tannklinikkene, i de kommunene der det ikke finnes et privat
alternativ.
G. Spesialisttjenesten må være tilgjengelig for hele befolkningen.

PS 14/53 Sam Eyde videregående skole - funksjons- og romprogram for
byggetrinn 2
Fylkesrådmannen fremmer slikt forslag til vedtak:
1. Fylkestinget slutter seg til det fremlagte forslag til funksjons- og romprogram.
Byggetrinn 2 til Sam Eyde videregående skole bygges innenfor en ramme på 5500 m2,
og består hovedsakelig av arealer til praktisk undervisning.
2. Byggetrinn 2 planlegges tatt i bruk 1.8.2018.
3. Kostnadsrammen settes til 165 mill. kroner inkludert inventar og utstyr.

15

Behandling i Utdannings- og helsekomité - 14.10.2014
Komiteleder: Tone Helene Strat
Saksordfører: Ingrid Skårmo
Komiteen avgir enstemmig innstilling i samsvar med fylkesrådmannens tilrådning i saken.
Etter forslag fra Kristine Hallingstad på vegne av AP avgir komiteen enstemmig innstilling om
nytt punkt 4.
I forbindelse med kunngjøringen om oppstart av detaljregulering for Arendal Idrettspark,
byggetrinn 2, ber fylkestinget om at det også reguleres inn tomt til nytt internat for elevene
ved Sam Eyde videregående skole. En eventuell utbygging av botilbud sees i sammenheng
med mulighetene til koordinering med idrett/vandrehjem/sportell eller Arendal
boligbyggelag, som vil styrke skolen og mulighetene i idrettsparken.
Etter forslag fra Kristine Hallingstad på vegne av AP avgir komiteens mindretall bestående av
Nils Johannes Nislen AP, Line Vennesland AP, Kristine Hallingstad AP og Ingrid Skårmo FrP
innstilling om nytt punkt 5.
Ved utarbeidelse av anbudet for det nye byggetrinnet på Sam Eyde vgs. innarbeides det krav
om tariffavtaler (både hovedleverandør og underleverandører), maks to ledd med
underleverandører og forpliktelser til å ta inn lærlinger / lærekandidater.
Etter forslag fra Jon-Olav Strand på vegne av KrF avgir komiteen enstemmig innstilling om
nytt punkt 6.
Kontaktforum for brukermedvirkning skal være representert i prosjektorganiseringen for
byggetrinn 2.

Behandling i fylkestinget - 21.10.2014:
Votering:
Punkt 1-4 og 6 fra komitéens innstilling ble enstemmig vedtatt.
Punkt 5 ble vedtatt oversendt fylkesutvalget.
Dermed var følgende vedtatt:
1. Fylkestinget slutter seg til det fremlagte forslag til funksjons- og romprogram.
Byggetrinn 2 til Sam Eyde videregående skole bygges innenfor en ramme på 5500 m2,
og består hovedsakelig av arealer til praktisk undervisning.
2. Byggetrinn 2 planlegges tatt i bruk 1.8.2018.
3. Kostnadsrammen settes til 165 mill. kroner inkludert inventar og utstyr.
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4. I forbindelse med kunngjøringen om oppstart av detaljregulering for Arendal
Idrettspark, byggetrinn 2, ber fylkestinget om at det også reguleres inn tomt til nytt
internat for elevene ved Sam Eyde videregående skole. En eventuell utbygging av
botilbud sees i sammenheng med mulighetene til koordinering med
idrett/vandrehjem/sportell eller Arendal boligbyggelag, som vil styrke skolen og
mulighetene i idrettsparken.
5. Kontaktforum for brukermedvirkning skal være representert i prosjektorganiseringen
for byggetrinn 2.
Følgende forslag ble oversendt fylkesutvalget:
Ved utarbeidelse av anbudet for det nye byggetrinnet på Sam Eyde vgs. innarbeides det krav
om tariffavtaler (både hovedleverandør og underleverandører), maks to ledd med
underleverandører og forpliktelser til å ta inn lærlinger / lærekandidater.

PS 14/54 Skolehelsetjenesten - forebyggende arbeid i videregående skoler status, ressursbruk og utfordringer
Fylkesrådmannen fremmer slikt forslag til vedtak:
1. Fylkestinget tar redegjørelsen om status og utfordringer innenfor skolehelsetjenesten
til etterretning.
2. Aust-Agder fylkeskommune intensiverer samarbeidet, både politisk og administrativt,
spesielt med kommunene Arendal, Tvedestrand og Lillesand med sikte på en styrking
av helsesøstertjenesten.
3. Fylkestinget ber om at eventuelle tiltak for styrking av skolehelsetjenesten
fremkommer i forslag til økonomiplan 2015-18 og budsjett 2015.

Behandling i utdannings- og helsekomité - 14.10.2014:
Komiteleder: Tone Helene Strat
Saksordfører: Nils Johannes Nilsen
Komiteen avgir enstemmig innstilling i samsvar med fylkesrådmannens tilrådning i sakens
punkt 1.
Etter forslag fra Torunn Ostad H, avgir komiteen enstemmig innstilling om nytt punkt 2:
Fylkestinget ser behovet for at fylkeskommunen tar et større ansvar for helsetjenestene i de
videregående skolene.
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Fylkeskommunen vil ta initiativ til et utstrakt politisk, administrativt og
økonomisk samarbeid med alle kommunene i Aust-Agder med sikte på en styrking av
helsesøstertjenesten og forebyggende arbeid innen rus og psykisk helse i de videregående
skolene.
Etter forslag fra Torunn Ostad H, på vegne av H, KrF og SP avgir komiteen enstemmig
innstilling om nytt punkt 3:
Fylkestinget ber om at tiltak for styrking av skolehelsetjenesten fremkommer i forslag til
økonomiplan 2015-18 og budsjett 2015. Alle skoler må ha fagpersoner som f eks helsesøstre
og psykiatriske sykepleiere tilgjengelig for elevene.
Etter forslag fra Nils Johannes Nilsen på vegne av AP avgir komiteens flertall bestående av
Nils Johannes Nilsen AP, Line Vennesland AP, Kristine Hallingstad AP, Torunn Ostad H, Siri
Bertelsen H, Olav Vaaje H, Jon-Olav Strand KrF innstilling om nytt punkt 4:
Fylkestinget vil jobbe for at fylkeskommunene skal overta ansvaret for skolehelsetjenesten
på de videregående skolene.

Behandling i fylkestinget - 21.10.2014:
Ved alternativ votering mellom fylkesrådmannens innstilling og komitéinnstillingens punkt 1,
2 og 3, ble komitéinnstillingen enstemmig vedtatt.
Komitéinnstillingens punkt 4 ble vedtatt med 29 mot 5 stemmer.
Dermed var følgende vedtatt:
1. Fylkestinget tar redegjørelsen om status og utfordringer innenfor skolehelsetjenesten
til etterretning.
2. Fylkestinget ser behovet for at fylkeskommunen tar et større ansvar for
helsetjenestene i de videregående skolene.
Fylkeskommunen vil ta initiativ til et utstrakt politisk, administrativt og
økonomisk samarbeid med alle kommunene i Aust-Agder med sikte på en styrking av
helsesøstertjenesten og forebyggende arbeid innen rus og psykisk helse i de
videregående skolene.
3. Fylkestinget ber om at tiltak for styrking av skolehelsetjenesten fremkommer i forslag
til økonomiplan 2015-18 og budsjett 2015. Alle skoler må ha fagpersoner som f eks
helsesøstre og psykiatriske sykepleiere tilgjengelig for elevene.
4. Fylkestinget vil jobbe for at fylkeskommunene skal overta ansvaret for
skolehelsetjenesten på de videregående skolene.
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PS 14/55 Lokal forskrift om inntak til videregående opplæring og formidling til
læreplass
Fylkesrådmannen fremmer slikt forslag til vedtak:
Fylkestinget vedtar vedlagte forskrift om inntak til videregående opplæring og formidling til
læreplass i Aust-Agder fylkeskommune.
Behandling i utdannings- og helsekomité - 14.10.2014:
Komiteleder: Tone Helene Strat
Saksordfører: Siri Bertelsen
Etter forslag fra Torunn Ostad på vegne av H fremmer Torunn Ostad H, Siri Bertelsen H, Olav
Vaaje H, Ingrid Skårmo Frp og Eyold Bakke Frp følgende nytt forslag:
1. Aust-Agder skal ha fritt skolevalg. Inntaket skal som hovedregel være karakterbasert.
Alle elever fra Aust-Agder med ungdomsrett skal fritt kunne søke på videregående
skoler i andre fylker.
2. De videregående skolene i Aust-Agder står fritt til å markedsføre sin skole, sine
utdanningstilbud og sitt særpreg.
Nils Johannes Nilsen AP, Line Vennesland AP, Kristine Hallingstad AP, Tone Midttun SP og
Tone Helene Strat KrF avgir innstilling i samsvar med fylkesrådmannens tilrådning i saken.

Behandling i fylkestinget - 21.10.2014:
Maiken Messel la fram følgende forslag:
Saken utsettes.
Retningslinjene innarbeides i den lokale forskriften. Denne sendes på ny høring.
Alternative løsninger for fordeling av søkere utredes i høringsbrev.
………………..
Votering:
Messels forslag falt med 12 mot 22 stemmer.
…………………
Votering:
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Ved alternativ votering mellom fylkesrådmannens innstilling og Ostads forslag i komitéen til
punkt 1, ble fylkesrådmannens innstilling vedtatt med 18 mot 16 stemmer.
Dermed falt Ostads forslag i komitéen til punkt 2.
Dermed var følgende vedtatt:
Fylkestinget vedtar vedlagte forskrift om inntak til videregående opplæring og formidling til
læreplass i Aust-Agder fylkeskommune.

PS 14/56 Retningslinjer for inntak til videregående skole
Fylkesrådmannen fremmer slikt forslag til vedtak:
I tillegg til lokal forskrift om inntak og formidling til læreplass vedtar fylkestinget vedlagte
retningslinjer for inntak til videregående skole.
Behandling i utdannings- og helsekomité - 14.10.2014:
Komiteleder: Tone Helene Strat
Saksordfører: Tone Midttun
10 medlemmer behandlet saken.
Etter forslag fra Torunn Ostad på vegne av H fremmer Torunn Ostad H, Siri Bertelsen H, Olav
Vaaje H, Ingrid Skårmo Frp og Eyolf Bakke Frp følgende nytt forslag:
1. Aust-Agder skal ha fritt skolevalg. Inntaket skal som hovedregel være karakterbasert.
Alle elever fra Aust-Agder med ungdomsrett skal fritt kunne søke på videregående
skoler i andre fylker.
2. De videregående skolene i Aust-Agder står fritt til å markedsføre sin skole, sine
utdanningstilbud og sitt særpreg.
Nils Johannes Nilsen AP, Line Vennesland AP, Kristine Hallingstad AP, Tone Midttun SP og
Tone Helene Strat KrF avgir innstilling i samsvar med fylkesrådmannens tilrådning i saken.

Behandling i fylkestinget - 21.10.2014:
Votering:
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Ved alternativ votering mellom fylkesrådmannens innstilling og Ostads forslag i komiteen, ble
fylkesrådmannens innstilling vedtatt med 18 mot 16 stemmer.
Dermed var følgende vedtatt:
I tillegg til lokal forskrift om inntak og formidling til læreplass vedtar fylkestinget vedlagte
retningslinjer for inntak til videregående skole.

PS 14/57 Minoritetsspråklige elever - omfang, tilbud og resultater
Fylkesrådmannen fremmer slikt forslag til vedtak:
1. Fylkestinget tar til etterretning at det er en betydelig økning i antall elever med
innvandrerbakgrunn i videregående skole de siste årene. Det er derfor nødvendig med
økt innsats for å gi minoritetsspråklige elever særskilt språkopplæring. Fylkestinget vil
vurdere dette i forbindelse med økonomiplan og budsjett for 2015.
2. Fylkestinget tar også til etterretning at minoritetsspråklige elever har særlige
utfordringer i forhold til muligheter for å få læreplass og arbeid. Det er derfor
nødvendig med økt innsats for å få flere i ordinært arbeid. Dette forutsetter økt
samarbeid mellom kommuner, fylkeskommune, arbeidslivets organisasjoner og Nav.
3. Fylkestinget godkjenner at samarbeidet med Arendal kommune om norskopplæring for
enkelte ungdommer videreføres og eventuelt utvides med et tilsvarende tilbud i andre
kommuner.
4. Fylkestinget anbefaler at kommunene gir minoritetsspråklige elever best mulig
grunnskoleopplæring slik at flest mulig oppnår studie- eller yrkeskompetanse i
videregående opplæring.

Behandling i utdannings- og helsekomité - 14.10.2014:
Komiteleder: Tone Helene Strat
Saksordfører: Olav Vaaje
9 medlemmer behandlet saken.
Komiteen avgir enstemmig innstilling i samsvar med fylkesrådmannens tilrådning i sakens
punkt 1, 2 og 4.
Etter forslag fra Torunn Ostad på vegne av H, KrF og SP avgir komiteen enstemmig innstilling
om nytt punkt 3:
Fylkestinget ønsker at samarbeidet med Arendal kommune om norskopplæring for enkelte
ungdommer videreføres og utvides med et tilsvarende tilbud i andre kommuner. Samarbeidet
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kan for eksempel bestå i å kjøpe ekstra timer i voksenopplæringen for elever som har nytte
av norskopplæring ut over det de får i videregående skole.

Behandling i fylkestinget - 21.10.2014:
Votering:
Flertallsinnstillingen fra komitéen ble enstemmig vedtatt.
Dermed var følgende vedtatt:
1. Fylkestinget tar til etterretning at det er en betydelig økning i antall elever med
innvandrerbakgrunn i videregående skole de siste årene. Det er derfor nødvendig med
økt innsats for å gi minoritetsspråklige elever særskilt språkopplæring. Fylkestinget vil
vurdere dette i forbindelse med økonomiplan og budsjett for 2015.
2. Fylkestinget tar også til etterretning at minoritetsspråklige elever har særlige
utfordringer i forhold til muligheter for å få læreplass og arbeid. Det er derfor
nødvendig med økt innsats for å få flere i ordinært arbeid. Dette forutsetter økt
samarbeid mellom kommuner, fylkeskommune, arbeidslivets organisasjoner og Nav.
3. Fylkestinget ønsker at samarbeidet med Arendal kommune om norskopplæring for
enkelte ungdommer videreføres og utvides med et tilsvarende tilbud i andre
kommuner. Samarbeidet kan for eksempel bestå i å kjøpe ekstra timer i
voksenopplæringen for elever som har nytte av norskopplæring ut over det de får i
videregående skole.
4. Fylkestinget anbefaler at kommunene gir minoritetsspråklige elever best mulig
grunnskoleopplæring slik at flest mulig oppnår studie- eller yrkeskompetanse i
videregående opplæring.

PS 14/58 Kommune- og regionreformen
Fylkesrådmannen fremmer slikt forslag til vedtak:
1. Fylkestinget ber fylkesordføreren ta initiativ til at fylkeskommunen involveres i det
arbeidet som nå pågår med kommunereformen i regi av fylkesmennene og KS.
2. Fylkestinget ber om en ny sak om utviklingen i arbeidet med kommune- og regionreformen
i februar.
3. Fylkestinget tar for øvrig saken til etterretning.
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Behandling i samferdsels- og miljøkomitéen - 14.10.2014:
Komiteleder: Rune Hagestrand
Saksordfører: Odd Gunnar Tveit
Komiteens flertall, bestående av Rune Hagestrand, H, May Britt Topland, H, Irene Henriksen
Aune, H, Andreas Brovig, KRF, Øystein Haga, V, Knut Austad, SP, Anne Kari Mentzoni, AP, Ole
Mikalsen, AP, Kjell Leon Andersen, AP, og Torbjørn Urfjell, SV, avgir enstemmig i samsvar
med fylkesrådmannens tilrådning til pkt. 1 i saken.
Komiteens medlem, Odd Gunnar Tveit, FRP, avgir følgende innstilling på vegne av FRP:
1. Fylkestinget ber fylkesordfører, fylkesvaraordfører og opposisjonsleder ta initiativ til
arbeidet som nå pågår med kommunereformen i regi av fylkesmennene og KS.
Komiteen avgir enstemmig innstilling i samsvar med fylkesrådmannens tilrådning til pkt. 2 og
3 i saken.

Behandling i fylkestinget - 21.10.2014:
Votering:
Ved alternativ votering mellom flertallsinnstillingen i komitéen og FrPs innstilling i komitéen,
ble komiteens flertallinnstilling vedtatt med 29 mot 5 stemmer.
Dermed var følgende vedtatt:
1. Fylkestinget ber fylkesordføreren ta initiativ til at fylkeskommunen involveres i det
arbeidet som nå pågår med kommunereformen i regi av fylkesmennene og KS.
2. Fylkestinget ber om en ny sak om utviklingen i arbeidet med kommune- og regionreformen
i februar.
3. Fylkestinget tar for øvrig saken til etterretning.

PS 14/59 Politisk organisering - rapport fra arbeidsgruppe og forslag til endringer
Fylkesrådmannen fremmer slikt forslag til vedtak:
1. Fylkestinget viderefører komitémodellen med de justeringer arbeidsgruppen har
foreslått. Fylkesutvalget får fullmakt til å endre reglementet for fylkestinget i tråd
med disse justeringene.
2. Fylkestinget godkjenner forslaget til endringer i delegeringsreglementet.
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3. Fylkestinget godkjenner forslaget til endringer i godtgjørelsesreglementet.
4. Endringene settes i verk fra oppstart av ny valgperiode.
Behandling i samferdsels- og miljøkomitéen - 14.10.2014:
Komiteleder: Rune Hagestrand
Saksordfører: Torbjørn Urfjell
Pkt. 1:
Komiteens medlem, Torbjørn Urfjell, SV, avga først følgende innstilling:
Fylkestinget organiseres etter hovedutvalgsmodell.
…………..
Komiteen avga deretter enstemmig innstilling i samsvar med fylkesrådmannens tilrådning i
saken.
Pkt. 2:
Komiteen avgir enstemmig innstilling i samsvar med fylkesrådmannens tilrådning i saken.
Pkt. 3:
Komiteens flertall, bestående av Knut Austad, SP, Anne Kari Mentzoni, AP, Ole Mikalsen, AP,
Kjell Leon Andersen, AP, Torbjørn Urfjell, SV, og Odd Gunnar Tveit, FRP, avgir innstilling i
samsvar med fylkesrådmannens tilrådning.
Etter forslag fra Irene Henriksen Aune, avgir komiteens mindretall, bestående av Rune
Hagestrand, H, May Britt Topland, H, Irene Henriksen Aune, H, Øystein Haga, V, og Daniel
Brovig, KRF, innstilling i samsvar med fylkesrådmannens tilrådning i saken, med følgende
tillegg:
Komitelederes godtgjørelse økes til 20 %.
Komiteens medlem, Torbjørn Urfjell, SV, avgir innstilling i samsvar med fylkesrådmannens
tilrådning i saken, med følgende tillegg:
Gruppelederes godtgjørelse settes til 20 % (tillegg til pkt. 4.1 i forslag til
godtgjørelsesreglement).
Pkt. 4:
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Komiteen avgir enstemmig innstilling i samsvar med fylkesrådmannens tilrådning til pkt. 4.

Behandling i fylkestinget - 21.10.2014:
Maiken Messel fremmet følgende endringsforslag:
Nytt forslag til vedtak pkt 3:
3. Fylkestinget godkjenner arbeidsgruppens forslag til endringer i godtgjørelsesreglementet
med følgende justeringer:
4.1
Det gis følgende faste godtgjørelser:
Fylkesordfører 100 %
Fylkesvaraordfører 100 %
Opposisjonens gruppeleder 60 %
Medlem av fylkesutvalget 30 %
Komitélederne 20 %
Leder av kontrollutvalget 10 %
- i tillegg mottar leder av kontrollutvalget vanlig godtgjørelse for
arbeidet i fylkestinget i plenum.
4.2
For fylkesordfører, fylkesvaraordfører, komitéledere og fylkesutvalgets medlemmer kommer
den faste godtgjørelse i stedet for møtegodtgjørelse og erstatning for tapt arbeidsinntekt.
Også for leder av kontrollutvalget erstatter fast godtgjørelse møtegodtgjørelse og tapt
arbeidsinntekt i denne funksjonen. Andre utgifter som vervet nødvendiggjør, dekkes etter
særskilt regning.
4.4
Folkevalgte med frikjøp tilsvarende 30 % av full godtgjørelse eller mer innlemmes i
fylkeskommunens pensjonsordning.
…………………………
Votering:
Komitéens innstilling til punkt 1 og 2 ble enstemmig vedtatt.
Ved alternativ votering mellom fylkesrådmannens innstilling til punkt 3 og Messels
endringsforslag, ble Messels forslag vedtatt med 29 mot 5 stemmer.
Urfjells forslag i komitéen falt med 1 mot 33 stemmer.
Dermed var følgende vedtatt:
1. Fylkestinget viderefører komitémodellen med de justeringer arbeidsgruppen har
foreslått. Fylkesutvalget får fullmakt til å endre reglementet for fylkestinget i tråd
med disse justeringene.
2. Fylkestinget godkjenner forslaget til endringer i delegeringsreglementet.
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3. Fylkestinget godkjenner arbeidsgruppens forslag til endringer i
godtgjørelsesreglementet med følgende justeringer:
4.1
Det gis følgende faste godtgjørelser:
Fylkesordfører 100 %
Fylkesvaraordfører 100 %
Opposisjonens gruppeleder 60 %
Medlem av fylkesutvalget 30 %
Komitélederne 20 %
Leder av kontrollutvalget 10 %
- i tillegg mottar leder av kontrollutvalget vanlig godtgjørelse for
arbeidet i fylkestinget i plenum.
4.2
For fylkesordfører, fylkesvaraordfører, komitéledere og fylkesutvalgets medlemmer
kommer den faste godtgjørelse i stedet for møtegodtgjørelse og erstatning for tapt
arbeidsinntekt. Også for leder av kontrollutvalget erstatter fast godtgjørelse
møtegodtgjørelse og tapt arbeidsinntekt i denne funksjonen. Andre utgifter som
vervet nødvendiggjør, dekkes etter særskilt regning.
4.4
Folkevalgte med frikjøp tilsvarende 30 % av full godtgjørelse eller mer innlemmes i
fylkeskommunens pensjonsordning.
4. Endringene settes i verk fra oppstart av ny valgperiode.

PS 14/60 Tilskudd til "Campus Grimstad Arena" friidrettshall
Fylkesrådmannen fremmer slikt forslag til vedtak:
1. Aust-Agder fylkeskommune yter et tilskudd på samlet 12 mill. kroner til etablering av
interkommunal friidrettshall i Grimstad.
2. Tilskuddet dekkes av regionale utviklingsmidler for perioden 2015-2018/19.
3. Det forutsettes at anlegget realiseres i tråd med forutsetningene, og at finansieringen
realiseres som foreslått i søknaden.

Behandling i Kultur- og næringskomitéen - 14.10.2014
Komiteleder: Marianne S. Lyngvi
Saksordfører: Arne Thomassen
Komiteen avgir enstemmig innstilling i samsvar med fylkesrådmannens tilråding i saken.
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Behandling i fylkestinget - 21.10.2014:
Det var 33 representanter til stede under behandlingen av de resterende sakene.
Komitéinnstillingen ble enstemmig vedtatt.
Dermed var fylkesrådmannens tilrådning/komitéinnstillingen vedtatt.

PS 14/61 Aust-Agder Næringsselskap A/S - forslag til endring av vedtekter
Fylkesrådmannen fremmer slikt forslag til vedtak:
Fylkestinget godkjenner endringer i vedtektene til Aust-Agder Næringsselskap A/S.
Behandling i Kultur- og næringskomitéen - 14.10.2014
Komiteleder: Arne Austenå
Saksordfører: Kjell Skarheim.
Maiken Messel, Tellef Inge Mørland, Marianne S. Lyngvi og Arne Thomassen er
styremedlemmer i Aust Agder Næringsselskap AS.
Kristoffer Lyngvi og Elizabeth S. Kjølsrud er varamedlemmer i Aust Agder Næringsselskap AS.
Alle ble enstemmig erklært inhabile ved behandling av saken.
Komiteen avgir enstemmig innstilling i samsvar med fylkesrådmannens tilråding i saken.

Behandling i fylkestinget - 21.10.2014:
Maiken Messel, Tellef Inge Mørland, Marianne S. Lyngvi, Andreas Brovig, Ingrid Skårmo og
Arne Thomassen stilte spørsmål om habilitet på grunn av sine verv som styremedlemmer i
Aust-Agder Næringsselskap AS.
Kristoffer A. Lyngvi, Tone Midttun og Elizabeth S. Kjølsrud stilte spørsmål om habilitet på
grunn av sine verv som varamedlemmer i Aust-Agder Næringsselskap AS.
Alle ble enstemmig erklært inhabile ved behandling av saken.
…………………..
Komitéinnstillingen ble enstemmig vedtatt.
Dermed var fylkesrådmannens tilrådning/komitéinnstillingen vedtatt.
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PS 14/62 Budsjett 2015 for fylkesrevisjonen
Kontrollutvalget fremmer slikt forslag til vedtak:
Det framlagte budsjettforslaget for fylkesrevisjonen for 2015 vedtas og forutsettes
innarbeidet i det samlede budsjettet som forelegges fylkestinget i det ordinære
budsjettmøtet.

Behandling i fylkestinget - 21.10.2014:
Kontrollutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt.

PS 14/63 Fremtidig revisjonsordning
Kontrollutvalget fremmer slikt forslag til vedtak:
Fylkestinget gir sin tilslutning til kontrollutvalgets vedtak. Fylkestinget velger et medlem til å
sitte i styringsgruppen.
Behandling i valgnemnda - 21.10.2014:
Torunn Ostad la fram følgende forslag:
Fylkesordfører
…………………….
Tellef Inge Mørland la fram følgende forslag:
Medlemmet kommer i tillegg til kontrollutvalgets leder Dag Eide.
…………………….
Ostads forslag ble enstemmig vedtatt.
Mørlands forslag ble enstemmig vedtatt.
Dermed avgir valgnemnda følgende innstilling til fylkestinget:
Som medlem av styringsgruppen velges fylkesordfører i tillegg til kontrollutvalgets leder Dag
Eide.

Behandling i fylkestinget - 21.10.2014:
Kontrollutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt.
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……………….
Torunn Ostad fremmet valgnemndas enstemmige innstilling:
Som medlem av styringsgruppen velges fylkesordfører i tillegg til kontrollutvalgets leder Dag
Eide.
Valgnemndas innstilling ble enstemmig vedtatt.
Dermed var følgende vedtatt:
Fylkestinget gir sin tilslutning til kontrollutvalgets vedtak. Som medlem av styringsgruppen
velges fylkesordfører i tillegg til kontrollutvalgets leder Dag Eide.

PS 14/64 Forvaltningsrevisjonsrapport - fylkesveger og sams vegadministrasjon
Kontrollutvalget fremmer slikt forslag til vedtak:
Fylkestinget tar den fremlagte forvaltningsrevisjonsrapporten til etterretning.
Behandling i fylkestinget - 21.10.2014:
Kontrollutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt.

PS 14/65 Søknad fra Kåre Gunnar Fløystad om fritak fra folkevalgt verv
Fylkesrådmannen fremmer slikt forslag til vedtak:
1. Fylkestinget tar til etterretning at Kåre Gunnar Fløystad fritas fra sitt verv i AustAgder fylkeskommune grunnet utflytting.
2. Tone Midttun rykker opp som fast medlem av fylkestinget og utdannings- og
helsekomitéen.
3. Som fast medlem og varamedlem til fylkesutvalget velges
…………………..
Behandling i valgnemnda - 21.10.2014:
Valgnemnda avgir følgende enstemmig innstilling til fylkestinget:
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1. Fylkestinget tar til etterretning at Kåre Gunnar Fløystad fritas fra sitt verv i AustAgder fylkeskommune grunnet utflytting.
2. Tone Midttun rykker opp som fast medlem av fylkestinget og utdannings- og
helsekomitéen.
3. Som fast medlem og varamedlem til fylkesutvalget velges
Knut A. Austad og Tone Midttun
Rune Hagestrand blir valgt som fast leder for samferdsels- og miljøkomitéen.

Behandling i fylkestinget - 21.10.2014:
Valgnemndas innstilling ble enstemmig vedtatt.

PS 14/66 Søknad om permisjon fra politiske verv fra 17.9. 2014 - 31.7. 2015
Fylkesrådmannen fremmer slikt forslag til vedtak:
1. Bente Olsen gis permisjon fra sitt verv i fylkestinget fra 19. september 2014 til 31. juli
2015.
2. Vararepresentant Kjell Leon Andersen rykker opp i hennes sted.
Behandling i valgnemnda - 21.10.2014:
Valgnemnda avgir følgende enstemmig innstilling til fylkestinget:
Valgnemnda støtter fylkesrådmannens innstilling til vedtak.

Behandling i fylkestinget - 21.10.2014:
Valgnemnda innstilling ble enstemmig vedtatt.
Dermed var fylkesrådmannens tilrådning/valgnemndas innstilling vedtatt.

PS 14/67 Valg av styremedlem og varamedlem til Stiftelsen Bratteklev Skipsverft
Fylkesrådmannen fremmer slikt forslag til vedtak:
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Som styremedlem velges
………………………….
Som varamedlem velges
………………………….

Behandling i valgnemnda - 21.10.2014:
Valgnemnda avgir følgende enstemmig innstilling til fylkestinget:
Som styremedlem velges
Kristoffer Lyngvi
Som varamedlem velges
Nils Johannes Nilsen

Behandling i fylkestinget - 21.10.2014:
Valgnemndas innstilling ble enstemmig vedtatt.

PS 14/68 Klimaregnskap og kvotekjøp for Aust-Agder fylkeskommune 2013
Fylkesrådmannen fremmer slikt forslag til vedtak:
1. Klimaregnskapet for 2013 tas til etterretning og brukes som beslutningsgrunnlag i
forbindelse med vurdering av klimatiltak i egen virksomhet.
2. Det kjøpes 278 CER klimakvoter i tillegg til allerede innkjøpte 550 CER klimakvoter
slik
at fylkeskommunen kompenserer for sitt utslipp av klimagasser for 2013 på 828 tonn
CO2-ekvivalenter.
3. Det kjøpes 650 CER klimakvoter for 2014. Kostnadene dekkes av avsatte midler i
budsjett 2014.
Behandling i samferdsels- og miljøkomitéen - 14.10.2014:
Komiteleder: Rune Hagestrand
Saksordfører: Øystein Haga
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Komiteen avgir enstemmig innstilling i samsvar med fylkesrådmannens tilrådning i saken.

Behandling i fylkestinget - 21.10.2014:
Komitéinnstillingen ble enstemmig vedtatt.
Dermed var fylkesrådmannens tilrådning/komitéinnstillingen vedtatt.

MS 14/12 Spesialundervisning og tilpasset opplæring
Fylkesrådmannen fremmer slikt forslag til vedtak:
Meldingen tas til etterretning.
Behandling i utdannings- og helsekomité - 14.10.2014:
Komiteleder: Tone Helene Strat
Saksordfører: Eyolf Bakke
9 medlemmer behandlet saken.
Komiteen avgir enstemmig innstilling i samsvar med fylkesrådmannens tilrådning i saken.

Behandling i fylkestinget - 21.10.2014:
Komitéinnstillingen ble enstemmig vedtatt.
Dermed var fylkesrådmannens tilrådning/komitéinnstillingen vedtatt.

MS 14/13 Søkere med individuell rett til voksenopplæring
Fylkesrådmannen fremmer slikt forslag til vedtak:
Fylkestinget slutter seg til at det etableres to inntak i året når det gjelder voksenopplæring i
studiekompetansefag, og at det fortsatt gjennomføres ett inntak i året når det gjelder
voksenopplæring i yrkesfaglige utdanningsprogram.
Behandling i utdannings- og helsekomité - 14.10.2014:
Komiteleder: Tone Helene Strat
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Saksordfører: Jon-Olav Strand
9 medlemmer behandlet saken.
Komiteen avgir enstemmig innstilling i samsvar med fylkesrådmannens tilrådning i saken.

Behandling i fylkestinget - 21.10.2014:
Komitéinnstillingen ble enstemmig vedtatt.
Dermed var fylkesrådmannens tilrådning/komitéinnstillingen vedtatt.

MS 14/14 Årsmelding 2013/2014 Aust-Agder elev- og lærlingråd
Fylkesrådmannen fremmer slikt forslag til vedtak:
Meldingen tas til etterretning.
Behandling i utdannings- og helsekomité - 14.10.2014:
Komiteleder: Line Vennesland
Saksordfører: Tone Helene Strat
9 medlemmer behandlet saken.
Komiteen avgir enstemmig innstilling i samsvar med fylkesrådmannens tilrådning i saken.

Behandling i fylkestinget - 21.10.2014:
Komitéinnstillingen ble enstemmig vedtatt.
Dermed var fylkesrådmannens tilrådning/komitéinnstillingen vedtatt.

MS 14/15 Innkjøpssentralen Offentlig fellesinnkjøp på Agder (OFA) - Årsberetning
med regnskap
Fylkesrådmannen fremmer slikt forslag til vedtak:
Melding tas til etterretning.
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Behandling i samferdsels- og miljøkomitéen - 14.10.2014:
Komiteleder: Rune Hagestrand
Saksordfører: Kjell Leon Andersen
Komiteen avgir enstemmig innstilling i samsvar med fylkesrådmannens tilrådning i saken.

Behandling i fylkestinget - 21.10.2014:
Komitéinnstillingen ble enstemmig vedtatt.
Dermed var fylkesrådmannens tilrådning/komitéinnstillingen vedtatt.

MS 14/16 Økt bruk av kollektivtransport
Fylkesrådmannen fremmer slikt forslag til vedtak:
Fylkestinget tar meldingen til etterretning.
Behandling i samferdsels- og miljøkomitéen - 14.10.2014:
Komiteleder: Rune Hagestrand
Saksordfører: Anne Kari Mentzoni
Komiteen avgir enstemmig innstilling i samsvar med fylkesrådmannens tilrådning i saken.

Behandling i fylkestinget - 21.10.2014:
Komitéinnstillingen ble enstemmig vedtatt.
Dermed var fylkesrådmannens tilrådning/komitéinnstillingen vedtatt.

MS 14/17 Årsberetning og regnskap for Aust-Agder Næringsselskap AS for 2013
Fylkesrådmannen fremmer slikt forslag til vedtak:
Meldingen tas til etterretning.
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Behandling i Kultur- og næringskomitéen - 14.10.2014
Komiteleder: Arne Austenå
Saksordfører: John Tellman Tjuslia
Maiken Messel, Tellef Inge Mørland, Marianne S. Lyngvi og Arne Thomassen er
styremedlemmer i Aust Agder Næringsselskap AS.
Kristoffer Lyngvi og Elizabeth S. Kjølsrud er varamedlemmer i Aust Agder Næringsselskap AS.
Alle ble enstemmig erklært inhabile ved behandling av saken.
Komiteen avgir enstemmig innstilling i samsvar med fylkesrådmannens tilråding i saken.

Behandling i fylkestinget - 21.10.2014:
Maiken Messel, Tellef Inge Mørland, Marianne S. Lyngvi, Andreas Brovig, Ingrid Skårmo og
Arne Thomassen stilte spørsmål om habilitet på grunn av sine verv som styremedlemmer i
Aust-Agder Næringsselskap AS.
Kristoffer A. Lyngvi, Tone Midttun og Elizabeth S. Kjølsrud stilte spørsmål om habilitet på
grunn av sine verv som varamedlemmer i Aust-Agder Næringsselskap AS.
Alle ble enstemmig erklært inhabile ved behandling av saken.
……………………
Komitéinnstillingen ble enstemmig vedtatt.
Dermed var fylkesrådmannens tilrådning/komitéinnstillingen vedtatt.

MS 14/18 Årsmelding og årsregnskap 2013 for Konsesjonskraftfondet for AustAgder IKS
Fylkesrådmannen fremmer slikt forslag til vedtak:
Fylkestinget tar årsmelding og årsregnskap 2013 for Konsesjonskraftfondet for Aust-Agder IKS
til etterretning.
Behandling i Kultur- og næringskomitéen - 14.10.2014
Komiteleder: Marianne S. Lyngvi
Saksordfører: Grethe Hellerud
Arne Austenå er styremedlem i Konsesjonskraftfondet og ble enstemmig erklært inhabil i
saken.
Komiteen avgir enstemmig innstilling i samsvar med fylkesrådmannens tilråding i saken.
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Behandling i fylkestinget - 21.10.2014:
Fylkesordfører og Arne Austenå ber om habilitetsvurdering på grunn av sine styreverv i
Konsesjonskraftfondet IKS.
De ble enstemmig erklært inhabile.
…………………..
Komitéinnstillingen ble enstemmig vedtatt.
Dermed var fylkesrådmannens tilrådning/komitéinnstillingen vedtatt.

MS 14/19 Aust-Agder fylkeskommunes eierskapsmelding for 2013
Fylkesrådmannen fremmer slikt forslag til vedtak:
Fylkestinget tar meldingen til etterretning.
Behandling i Kultur- og næringskomitéen - 14.10.2014
Komiteleder: Marianne S. Lyngvi
Saksordfører: Kristoffer Lyngvi
Komiteen avgir enstemmig innstilling i samsvar med fylkesrådmannens tilråding i saken.

Behandling i fylkestinget - 21.10.2014:
Komitéinnstillingen ble enstemmig vedtatt.
Dermed var fylkesrådmannens tilrådning/komitéinnstillingen vedtatt.

MS 14/20 Setesdalsmuseet - årsmelding og regnskap 2013
Fylkesrådmannen fremmer slikt forslag til vedtak:
Fremlagte årsmelding 2013 for Setesdalsmuseet tas til etteretning.
Behandling i Kultur- og næringskomitéen - 14.10.2014
Komiteleder: Marianne S. Lyngvi
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Saksordfører: Kjell Skarheim
Komiteen avgir enstemmig innstilling i samsvar med fylkesrådmannens tilråding i saken.

Behandling i fylkestinget - 21.10.2014:
Fylkesordfører ber om en habilitetsvurdering på grunn av sin kones verv som nestleder i
styret for Setesdalsmuseet IKS.
Knut A. Austad ber om habilitetsvurdering på grunn av sitt verv i styret i Setesdalsmuseet IKS.
Torbjørn Urfjell fremmet følgende forslag:
Fylkesordfører erklæres habil.
Fylkesordfører ble erklært inhabil med 29 mot 4 stemmer.
Austad ble enstemmig erklært inhabil.
……………………..
Komitéinnstillingen ble enstemmig vedtatt.
Dermed var fylkesrådmannens tilrådning/komitéinnstillingen vedtatt.

MS 14/21 Aust-Agder kulturhistoriske senter - årsmelding 2013
Fylkesrådmannen fremmer slikt forslag til vedtak:
Fremlagte årsmelding for Aust-Agder kulturhistoriske senter for 2013 tas til etterretning.
Behandling i Kultur- og næringskomitéen - 14.10.2014
Komiteleder: Marianne S. Lyngvi
Saksordfører: Elizabeth Sveen Kjølsrud
Kristoffer Lyngvi var styreleder i AAKS i 2013. Marianne S. Lyngvi var varamedlem i AAKS i
2013.
Begge ble enstemmig erklært inhabile i saken.
Komiteen avgir enstemmig innstilling i samsvar med fylkesrådmannens tilråding i saken.
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Behandling i fylkestinget - 21.10.2014:
Kristoffer A. Lyngvi stilte spørsmål om habilitet på grunn av sitt verv som styreleder i AustAgder kulturhistoriske senter.
Marianne S. Lyngvi stilte spørsmål om habilitet på grunn av sitt verv som vara for styreleder i
Aust-Agder kulturhistoriske senter.
Begge ble enstemmig erklært inhabile.
………………….
Komitéinnstillingen ble enstemmig vedtatt.
Dermed var fylkesrådmannens tilrådning/komitéinnstillingen vedtatt.

MS 14/22 Møteplan 2015
Fylkesrådmannen fremmer slikt forslag til vedtak:
Meldingen tas til etterretning.
Behandling i fylkestinget - 21.10.2014:
Fylkesutvalget innstilling ble enstemmig vedtatt.
Dermed var fylkesrådmannens tilrådning/fylkesutvalgets innstilling vedtatt.

IN 14/4 Interpellasjon om Innføringskurs psykisk helse
Behandling i fylkestinget - 21.10.2014:

Aust-Agder fylkeskommune
Fylkestinget
Møtedato: 21. oktober 2014
Interpellasjon om Innføringskurs psykisk helse, fra Elisabeth S Kjølsrud, KrF
Svar fra fylkesordføreren
Interpellanten stiller spørsmål om fylkeskommunen kan initiere et obligatorisk innføringskurs
i psykisk helse for alle elevene i vg1 fra neste skoleår, gjerne i forbindelse med Verdensdagen
for psykisk helse. Bakgrunnen er at interpellanten mener elever med lærevansker ofte har,
eller står i fare for å få psykiske vansker, og at høye sluttertall kan ha bakgrunn i psykiske
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lidelser. Hun mener at psykiske lidelser hos unge på mange måter arter seg likt som psykiske
lidelser hos voksne, men at det kreves en noen annen tilnærming til unge. Unge er ikke så
bevisst egne tanker og følelser som voksne, og tilnærming gjennom kunnskap er viktig for at
elevene kan bli bedre kjent med seg selv og bedre forstå sin situasjon.
Fylkesordføreren er enig i viktigheten av at våre videregående skoler på en systematisk måte
sprer kunnskap om og har fokus på elevenes psykiske helse. Resultatene fra Ungdataundersøkelsen nasjonalt viser at et stigende antall elever i ungdomsskole og videregående
opplæring har psykiske problemer. Økningen er særlig stor blant jentene.
Seks av syv videregående skoler i Aust-Agder melder at omfanget av elever med psykiske
helseutfordringer er økende. Analyse av sluttertall i vårt fylke viser at kategorien
”personlige årsaker” utgjør nesten 50 % av de som slutter. Det er grunn til å tro at mange av
disse sliter med psykiske lidelser.
Dette har våre videregående skoler tatt konsekvensen av, og alle kjører årvisse opplegg for å
spre kunnskap om ungdoms psykisk helse. Mange av disse oppleggene er knyttet opp mot
Verdensdagen for psykisk helse.
Dahlske, Arendal og Tvedestrand og Åmli har i flere år kjørt VIP-programmet, som står for
”Veiledning i psykisk helse”, for alle vg1 elevene. Sam Eyde har tidligere gjort dette, men
har de siste to årene erstattet programmet med et eget innføringskurs i psykisk helse. Sam
Eyde vurderer å starte opp igjen VIP-programmet til høsten. Setesdal, Møglestu og Risør har
egne opplegg som kjøres sammen med helsesøster, familiesenterne og andre ressursspersoner
i kommunene.
Tre av våre skoler, Møglestu, Tvedestrand og Åmli, og Dahlske er med i det 4-årige prosjektet
”Skolen som arena for elevers psykiske helse”, som er initiert av Helsedirektoratet og
Utdanningsdirektoratet.
Fylkesordføreren mener at våre videregående skoler gjennomgående har gode opplegg på
dette området og har tillit til at skolene sprer kunnskap om og fokuserer på unges psykiske
helse som er godt tilpasset elevene og lokale forhold.
Interpellasjonen vedlegges protokollen.
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