
 

Agder Sosialistisk Venstreparti                                       sv.no/agder                    
Stener Heyerdahlsgate 1, 4612 Kristansand S                                                                               agder@sv.no 
  1 

Sak 2: Politiske årsberetninger 
 
Årsberetning Aust-Agder fylkesting til 23.oktober 2019.  
 
Fylkestingsrepresentant: Fredrik Schulze-Krogh 
  
Siste og avsluttende periode i Aust-Agder fylkesting har ikke vært preget av de helt store og alvorlige 
sakene. Det har det siste året vært generell stor politisk enighet i veldig mange saker. For mange har 
det nok vært viktig å legge premisser om hvordan fylkestinget mener vår del av det nye Agder skal ha 
det i fremtiden. Dette være seg å jobbe for å sikre arbeidsplasser i vår del av regionen, men like mye 
for å legge en standard for hva som forventes av nye Agder fylkeskommune. I dette har det vært 
viktig å legge føringer om hvordan vår del skal følges opp og sikres i fremtiden.  
 
Årsrapport for Vest-Agder Fylkesting og Fellesnemnda Agder sitt arbeid i 2019 
 
Fylkestinget: 
 
Det ble avholdt fem samlinger for fylkestinget i 2019. Totalt ble det behandlet 63 politiske saker. 
Morten Ekeland møtte på fire av samlingene og May Erna Karlsen møtte på samlingen i juni. 
 
Året har bært preg av sammenslåingsprosessen i Agder og det har derfor vært mange saker som har 
gått fram og tilbake mellom fellesnemnda og fylkestinget. De største og mest profilerte sakene har i 
2019 vært Regionplan Agder 2030, E-18/E-39 Gartnerløkka og Kolsdalen og Kunstsiloen. De to 
førstnevnte sakene har det vært stor grad av enighet i SV. Vi har i samarbeid med lokallaget i 
Kristiansand hatt en god prosess på saken om Gartnerløkka og Kolsdalen.  
 
Når det gjelder saken om Kunstsiloen har det vært stor uenighet innad i partiet. Det ble avholdt to 
medlemsmøter og et ekstraordinært fylkesstyremøte for å lande denne saken. I de to første 
medlemsmøtene var avstemming mer eller mindre lik med svært jevn avstemming. I siste instans i 
fylkesstyret stemte et knapt flertall for å gi ytterligere bevilgning til Kunstsiloen. Det var en krevende 
sak for fylkestingsgruppa, men tilbakemeldingene i etterkant tyder på at de aller fleste ble sett og 
hørt og at alle kan leve med resultatet slik det ble fattet. 
 
Fellesnemnda: 
 
Det ble avholdt fem møter i fellesnemnda i 2019. Totalt ble det behandlet 49 politiske saker. Morten 
Ekeland møtte på fire av møtene. 
 
Som beskrevet for fylkestinget har det meste handlet om fylkessammenslåing i 2019. Arbeidet i 
fellesnemnda har vært krevende og spennende. I stor grad har nemnda diskutert seg fram til 
løsninger som det store flertallet har vært enige i. Det har vært viktig for det videre arbeidet at vi ikke 
må starte med omkamper ved oppstart i 2020, noe det ser ut som fellesnemnda har lykkes med. De 
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største og mest krevende sakene i 2019 var Regionplan Agder 2030, delegasjonsreglementet, 
Fagskolen i Grimstad og ulike politiske reglementer for det nye fylket. Jeg mener det er grunn til å si 
at SV har satt tydelige avtrykk i fellesnemnda sitt arbeid og i de prosesser som har ført fram til Agder 
fylke. Spesielt vil jeg nevne at vi fikk likestilling med som et av de fem hovedpunktene i region Agder 
og at Klima- og miljø har blitt satt sammen med Næring i stedet for samferdsel slik mange ønsket. 
Det første punktet har vært i godt samarbeid med AP, det andre var det SV som tok opp egenhendig. 
 
På vegne av Fylkestingsgruppa Vest-Agder 
Morten Ekeland 
Gruppeleder 
 
 
Årsberetning fra fylkestingsgruppa i Agder 2019 
 
Det nye Agder fylkesting ble konstituert 23. Oktober 2019. Det nye fylkestinget var uten 
vedtaksmyndighet frem til 1.januar 2020, med unntak av budsjettbehandlingen. Agder fylkesting 
trådde dermed formelt i kraft 1. Januar 2020. Aust- Agder og Vest-Agder fylkesting var dermed 
utøvende frem til 31.desember 2019. 
 
Agder SV fikk inn 2 representanter. Hadde vi fortsatt hatt to valgkretser ville vi fått inn to 
representanter i hvert fylke. Noe som hadde vært en dobling fra å tidligere ha en representant i hvert 
fylke.  
 
Vi hadde en spennende valgnatt hvor AP, SP, MDG og SV raskt fant hverandre. Vi fikk et knepent 
flertall på grunn av et teknisk samarbeid mellom AP og FRP.  Samarbeidserklæring mellom SV, AP, 
MDG og SP ble signert og det ble sent ut pressemelding om at vi var i posisjon med Gro Bråten (AP) 
som ny fylkesordfører for Agder og Oddbjørn Kylland (SP) som varaordfører.  
 
Knappe fire timer senere brøt FrP det tekniske samarbeidet med AP, og byttet side. Dette medførte 
at vi var i posisjon i tilsammen fire timer, før vi måtte erkjenne at Høyre hadde et knapt flertall på 
grunn av snuoperasjonen. Både SV, MDG, AP og SP så det som naturlig å fortsatt stå samlet, dog i 
opposisjon. 
 
Opposisjonen er ledet av Gro Bråten (AP) og vi har et godt samarbeid i gruppen. Det er rom for 
politisk uenighet samtidig som vi samarbeider godt i de sakene hvor vi har politisk likhet.  
 
Under konstituering fikk SV mediesak på likestilling, hvor vi aktivt rettet kritikk mot 
sammensetningen av ledere på det nye fylkestinget. Samtlige hovedutvalgsledere, fylkesordfører og 
varaordfører er mannlige.  
 
Under budsjettarbeidet kom SV med flere verbalforslag som vi fikk gjennomslag for sammen med 
opposisjonen, men også et av våre verbalforslag ble tatt inn av posisjonen. Vi søker å være aktive, 
fremme forslag og gjøre gode skrivejobber for endringsforslag og tillegg på fylkestinget og i 
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utvalgene, slik at vedtak og innstillinger har innhold som med å øke levekårene og redusere 
utslippene i regionen.  
 
En del av Fylkeskandidatene har reist veldig mye rundt i det nye fylket for å besøke både lokallag og 
for å bli kjent med det nye fylket. Dette har vært viktig for oss for å få informasjon om hva som rører 
seg politisk, markere oss og bli kjent de ulike lokallagene og deres medlemmer. 2019 har dermed 
vært et år med stor deltakelse på aktiviteter, debatter og seminarer i store deler av fylket. Dette har 
vært svært givende. 
 
Vi har åpne gruppemøter og det går ut invitasjon til alle SV-medlemmer i Agder. Første gruppemøte i 
januar 2020 hadde vi besøk av blant annet Utdanningsforbundet og vi var nesten 20 stykker tilstede. 
Vi søker å sende ut regelmessige oppdateringer per e-post og på Facebook for å informere om 
arbeidet vi gjør og inkludere til god politisk dialog.  
 
 
Agder SV har i perioden 2019-2023 landet følgende verv:  
 
Fylkesutvalget:  
1. Vara for opposisjonens fem plasser: Mirell Høyer-Berntsen 
 
Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 
Fast: Morten Ekeland 
1. Vara: Kristine F. Godtfredsen 
2. Vara: Martine F. Moen 
3. Vara: Vivian Jacobsen fra Rødt 
  
Hovedutvalg for næring, klima og miljø: 
Fast: Mirell Høyer-Berntsen 
1. Vara: Rune Sævre 
2. Vara: Tor Aurebekk 
3. Vara: Anija M. Wormsen 
  
Hovedutvalg for kultur, folkehelse og frivillighet: 
3. vara for Rødt: Anija M. Wormsen 
  
Kontrollutvalget: 
Fast: Nestleder Sølvi G. Thomassen 
Vara: Rasha Abdallah 
  
Ulike styreverv: 
Landbruksforum 
Fast: Morten Ekeland 
Yrkesopplæringsnemnda 
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Vara: Morten Ekeland 
Norsk Jernbaneforum Sør 
Vara: Morten Ekeland 
Flerbruksplan Mandalsvass 
Vara: Morten Ekeland 
  
Blå Næring 
Fast: Mirell Høyer-Berntsen 
Nordic Sea com (Marin ressursgruppe for Nordsjøkommisjonen) 
Fast: Mirell Høyer-Berntsen 
Rovviltnemnda 
Vara: Mirell Høyer-Berntsen 
Vannregionutvalget 
Vara: Mirell Høyer-Berntsen 
Trafikksikkerhetgruppe 
Vara: Mirell Høyer-Berntsen 
ATP 
Vara: Mirell Høyer-Berntsen 
 
Delegat til KS Landsting (Kommunene) 
Fast: Mirell Høyer-Berntsen 
Vara: Mali Steiro Tronsmoen 
KS fylkesårsmøte 
Fast: Mirell Høyer-Berntsen 
Vara: Morten Ekeland 
Valgnemnda 
Fast: Mirell Høyer- Berntsen 
Vara: Morten Ekeland 
 
 
 
 
 
 
 


