
budsjettforslag på vegne av H, KrF, FrP, V, PP og Uavh:  
 

1. Fylkestinget vedtar økonomiplan 2022‒2025 med følgende endringer i forhold til 
fylkeskommunedirektørens forslag (beløp i hele tusen kroner) 

 

Endring investeringsbudsjettet alle tall i tusen kroner

Budsjettår 2022 2023 2024 2025 Sum

Samferdsel og eiendom:

Prosjekt "trygg skolevei" 20 000   20 000   20 000   20 000   80 000     

Større vegprosjekter, se nedenfor (fv. 415, Eydehavn, fv. 42 Sirdal -           

Kilura, Flekkerøya G/S 9 000     9 000       

Strekningsvis utbedring 5 000     5 000       

Sykkel i sentrum 3 000     3 000     3 000     3 000     12 000     

Sum handlingsprogram, fylkesvei 37 000   23 000   23 000   23 000   106 000    

Byvekstavtale, redusere til 10% egenandel -5 000 0 -10 000 -10 000 -25 000 

Utdanning og kompetanse: -           

Utstyr og inventar i skolen 20 000   20 000     

Totalt investeringsbudsjett 52 000   23 000   13 000   13 000   101 000    

Inndekning: -           

Momskompensasjon vegprosjekter -4 800 -3 450 -1 950 -1 950 -12 150 

Momskompensasjon eiendomsprosjekter -4 000 0 0 0 -4 000 

Låneopptak -43 200 -19 550 -11 050 -11 050 -84 850 

Sum finansiering -52 000 -23 000 -13 000 -13 000 -101 000 

Fv. 415 Åmlivegen 2022 2023 2024 2025 Sum

Kostnader 10 000 80 000 54 000 144 000

Merverdiavgiftskompensasjon -1 500 -12 000 -8 100 -21 600

Tilskudd fra andre -20 000 -10 000 -30 000

Låneopptak -8 500 -48 000 -35 900 0 -92 400

Sum -        -        -        -        -           

Eydehavn, etappe 2 2022 2023 2024 2025 Sum

Kostnader 10 000 10 000 240 000 250 000 510 000

Merverdiavgiftskompensasjon -1 500 -1 500 -36 000 -37 500 -76 500

Tilskudd fra andre -150 000 -150 000 -300 000

Låneopptak -8 500 -8 500 -54 000 -62 500 -133 500

Sum -        -        -        -        -           

Fv. 42 Sirdal 2022 2023 2024 2025 Sum

Kostnader 10 000 100 000 210 000 180 000 500 000

Merverdiavgiftskompensasjon -1 500 -15 000 -31 500 -27 000 -75 000

Tunneler avsatt i handlingsprogrammet -8 500 -70 000

Tilskudd fra andre -50 000 -100 000 -100 000 -250 000

Økt låneopptak 0 -35 000 -8 500 -53 000 -96 500

Sum -        -        -        -        -           

Driftskonsekvenser økt låneopptak

Renter og avdrag 2 170     3 440     4 110     4 680     14 400     

Renter og avdrag fv. 415 430        3 120     5 200     5 130     13 880     

Renter og avdrag  Eydehavn 430        930        4 020     7 510     12 890     

Renter og avdrag fv. 42 Sirdal 1 940     2 440     5 420     9 800       

Sum renter og avdrag 3 030     9 430     15 770   22 740   50 970      
 



Endring driftsbudsjett

Budsjettår 2022 2023 2024 2025

Politisk område

Ledsagerstøtte, rådene 100 100 100 100

Samferdsel og eiendom

Økt ramme til AKT, flere over på buss 7 000 7 000

Reasfaltering 10 000 10 000

DDA - bredbånd

Tilskudd, hurtigladere

Utdanning og kompetanse

Etablering, utdanningstilbud for unge i Østre Agder 3 500 7 000 7 000 7 000

Digital skolehelsetjeneste 500 500 500 500

Økt ramme, tilbudsstruktur 800 800

Sørlandets maritime skole 500

Lærlingmiljøtiltak gjennom ungdommens fylkesting/elevrådene500 500 500 500

Talentsatsing i skolen og stipend til flinke elever 250 250 250 250

Internasjonalisering, Erasmus+ prosjekter 1 000 2 000 2 000 2 000

Kompetanseheving, Setesdalsregionen 300 600

Kultur, folkehelse og frivillighet

Olympiatoppen, satsing på paraidrett 1 000 1 400 1 400 1 400

Organisasjonen "Helt med" 1 000 1 500 1 500 1 500

Lindesnes fyrmuseum, fyrvokter 240 240 240 240

Bygningsvern, Vest-Agder museum IKS 750 1 000 1 000 1 000

Bygningsvern Aust-Agder museum og arkiv IKS 750 1 000 1 000 1 000

Frivillighetens år 2022 1 000

Tilskudd, kunst og kulturarrangementer 600 600 600 600

Kulturminnevern og museum 500 500 500 500

Innholdsproduksjon, regionale kulturhus 300 300 300 300

Prosjektstøtte, Bymuseumeet i Arendal 500 500 500 500

Kirkens SOS, driftsstøtte 350 350 350 350

Sørlandsfotballens venner, breddeidrett 300 300 300 300

Kunnskap om samlivsbrudd, prosjekt 1 000 2 000 2 000

Næring, klima og miljø

Reiseliv, bærekraftige opplevelsesstrategier 1 000 500 500 500

Matregion Agder 1 300 1 300 1 300 1 300

Hopefull, Kristiansand 0

Økt støtte til Gullknapp 1 000

Økt tilskudd, fuglestasjon på Lista 100 100 100 100

Fair play Agder, tilskudd for 2022 300

Totalt, økt drift 36 440   40 340   21 940   19 940   

Oppsummering:

Økte driftsutgifter 36 440   40 340   21 940   19 940   

Økning, renter og avdrag 3 030     9 430     15 770   22 740   

Økte driftsutgifter 39 470   49 770   37 710   42 680   

Inndekning økte driftsutgifter

Økt statlig overføring -28 500 -28 500 -28 500 -28 500

Bruk av disposisjonsfond -10 970 -21 270 -9 210 -14 180

Sum 39 470-   49 770-   37 710-   42 680-    



 
Beskrivelse til budsjettendringer 
Investeringer: 

Handlingsprogrammet, fylkesvei: Posisjonen har en intensjon om at vedtatt handlingsprogram gjennomføres i 
perioden. Strekningsvis utbedring gjennomføres i tråd med vedtatt handlingsprogram 
som tilsvarer 55 millioner kroner i løpet av planperioden. Oppstart av utbedring i 
Skollabakken, Flekkefjord igangsettes i 2022. SAM utvalget får presentert en sak 
som prioriterer den økte rammen, der FV42 vest for Evje utbedres i tråd med 
handlingsprogrammet. Også andre strekninger i kap.17 kan vurderes innenfor 
rammen til strekningsvis utbedring.  
Vedtak om nedskalering av Havsåsen i Lyngdal igangsettes i 2022, og dekkes 
innenfor rammen avsatt til planlegging. 
Det settes av 5 millioner til programområde Buss i sentrum. 

Prosjekt Trygg skolevei Nytt programområde i handlingsprogrammet, og budsjetteres med 20 millioner årlig.  
SAM utvalget får presentert en sak der prosjektet beskrives ytterlig. Fylkestinget 
ønsker å gjøre utbedringstiltak, eventuelt etablering av sti, rekkverk, enkle fortau, 
lyssetting og lignende langs skoleveier der det ikke tildeles skoleskyss, samt på 
strekninger der det er skoleskyss, men som utgjør en risiko for skolebussen. 
De årlige bevilgninger gjøres av SAM-utvalget.  

Større veiprosjekter 

- E18-Eydehavn 

- Fv.42, Sirdal 

- Fv. 415 Simonstad-Hovdefjell 

Se eget verbalforslag 

G/S Kilura-Skudeviga Fylkeskommunen øker beløpet til G/S Kilura-Skudeviga til 10 millioner kroner, og 
tilsvarer 50% av prosjektet. Det forutsetter restfinansiering fra ATP, eventuelt 
Kristiansand kommune, og bes igangsettes i 2022. Se eget verbalforslag vedrørende 
gjennomføring av prosjektet.   

Sykkel i sentrum Nytt programområde som ble vedtatt i handlingsprogrammet. Økes til 5 millioner kr. 
årlig. Sak om kriterier for tildeling og prioriteringer fremmes for SAM utvalget. 

Byvekstavtale, egenandel Staten har til nå lagt opp til en egenandel på fylkeskommunale prosjekter på 20%. 
Ny regjering har varslet å redusere denne til 10 %. Det forutsettes at egenandelen 
reduseres. Det forventes en avtale med staten i 2023.  

Utstyr og inventar i skolen Flere skoler på Agder melder om behov for modernisering av utstyr og maskiner. 
Spesielt gjeldende er dette på yrkesfagutdanninger. Næringslivet rapporter også om 
en utdatert maskinpark som ikke er i tråd med dagens teknologi. Posisjonen ønsker 
å sette av betydelige midler til modernisering og fornying av maskiner og utstyr 
HUK fordeler midler til utstyr i møtet den 22/03-22. Administrasjon bes fremlegge 
kartlagt behov for utstyr på skolene. 

 
 
Beskrivelse av budsjettendringer, drift 
Politisk område: 

Ledsagerstøtte, rådene De lovpålagte rådene melder om behov for ledsagerstøtte. Rammen for rådene økes 
med 100.000 kr og skal kunne bidra til at rådene kan utøve den nødvendige 
oppgaven, og ivareta sin viktige rolle. 

 
Samferdsel og eiendom: 

Svipp og bedre mobilitet i hele Agder Posisjonen ønsker å styrke rammene til AKT, slik at flere kan komme tilbake til 
kollektivtrafikken. Fylkestinget er positive til at Svipp utvides som foreslått. I tillegg bes 
AKT utvide Svipp til flere steder i Agder, og kan være en del av et bedre 
transportalternativ. AKT bes igangsette et prosjekt med rigging og testing. Målet er at 
Svipp, en transporttjeneste fra hjem til kollektivknutepunkt skal bedre kollektivtilbudet i 
hele Agder, og på sikt erstatte store busser. Det vil samtidig bidra til å få flere til å reise 
kollektivt, og styrke mobiliteten der det ikke er et godt busstilbud i dag. Økt tilskudd 
skal også prøve ut mulighet for fleksibel transport for ungdom i enkelte 
distriktskommuner, på utvalgte tidspunkter. 
Pandemien har medført betydelige endringer i folks reisemønstre. Det blir viktig å få 
tilbake de busspassasjerer som nå har gått tilbake til bilen, og det forventes en statlig 
kompensasjonsordning, eventuelt strakstiltak.  

Reasfaltering Rammen for reasfaltering økes med 10 millioner hvert år i 2022 og 2023. Posisjonen 
har en intensjon om at dette videreføres. Budsjettforslaget for 2022 presiserer at 
viktige fylkesveier skal prioriteres i 2022, og på lengre strekninger. Rammeøkningen 
skal komme andre type fylkesveier til gode, på strekninger med mindre ÅDT i hele 
Agder.  
 

DDA Bredbånd God fremdrift gjennom Det Digitale Agder er viktig for posisjonen, og rammen er 
tidligere økt fra 5 til 8 millioner, og det er tilstrekkelig med avsatte midler i 2022. Det er 
en intensjon at dette økes ytterlig slik at det holdes en god fremdrift og at bredbånd 
utvikles i hele Agder. Det planlegges en sak om videre satsing innen 
bredbåndsutbygging i Agder. 

Tilskudd, hurtigladere I 2022 skal det vedtas en ny strategi for tilskudd og til hurtigladere i ikke-kommersielle 
områder i hele Agder. Det brukes minimum 1 mill av de avsatte midler til strategien i 
2022.  

 



 
Utdanning og kompetanse: 

Etablering av utdanningstilbud for 
unge i Østre Agder 

Det settes av 3,5 mill. i 2022 til etablering av utdanningstilbud for unge i Østre Agder 

som har falt ut av skole og arbeidsliv. Beløpet trappes opp til 7 mill. videre i perioden. 

Utforming av tilbudene kommer i tidligere varslet sak til fylkestinget. 

Digital skolehelsetjeneste Posisjonen vil utvidet åpningstider og invitere flere kommuner med i den digitale 
skolehelsetjenesten. Følges opp av HUK 

Økt ramme, tilbudsstruktur Det settes av 800.000 til oppfølging av vedtak om at restaurant- og matfag i Kvinesdal 
gjøres søkbart i 2022.  

Sørlandets maritime skole Posisjonen vil fortsette å satse på maritim utdanning. Tilskuddet videreføres i 2022 
under forutsetning av godkjent søknad.  

Læringsmiljøtiltak, ungdommens 
fylkesting og elevråd 

Posisjonen ønsker å styrke ungdomsdemokratiet. 500 000 kr- halvparten øremerkes midler til 
ungdommens fylkesting og den andre halvparten øremerkes en søkbar pott hvor elevråd ved 
de ulike videregående skolene kan søke tilskudd til læringsmiljøtiltak styrt i regi av elever 
 

Talentsatsing i skolene Posisjonspartiene ønsker å sette søkelys på ungdom som har stort læringspotensial. 
Det settes av midler til både kompetanseheving og til priser som skal gå til elever som 
har oppnådd spesielt gode akademiske resultater. Arbeidsgruppen som er satt ned 
for å jobbe med dette fagfeltet utarbeider opplegg for temadager eller annen 
kompetanseheving med sikte på å nå flest mulig lærere og skoleledere i Agder. 
Hovedutvalg for utdanning og kompetanse utarbeider forslag til tildelingskriterier for 
elevprisene. 
 

Internasjonalisering, Erasmus+ 
prosjekter 

Satsingen på internasjonalisering innen skole, fag- og yrkesopplæring må på sikt styrkes 
dersom målene satt i Regionplan 2030 skal nås. Agder har historisk satset lite på Erasmus+ 
prosjekter. Fylket må styrke elevenes kunnskap, også for å imøtekomme det internasjonale 
næringslivet i Agder. Det er et mål at flere videregående skoler, spesielt i distriktene, 
involveres i Erasmus+ programmer. 

Kompetanseheving, 
Setesdalsregionen 

Et samarbeid mellom fylkeskommunen og Setesdal regionråd, der fylkeskommunen 
bidrar med tilskudd til etablering av kompetanse for å styrke fagopplæringen i 
Setesdal.  

 
Kultur, folkehelse og frivillighet: 

Olympiatoppen, satsing på paraidrett Øke driftsmidler til 1 000 000kr i 2022, 1 400 000 fra 2023. Driftsmidler bevilges som 
en del av toppidrettssatsing og da spesielt paraidrett.  

Organisasjonen Helt med Utvide samarbeidet med organisasjonen Helt Med til å omfatte flere videregående 

skoler og fylkeskommunen som arbeidsgiver for å inkludere flere personer med 

utviklingshemming i arbeidslivet. 

Lindesnes fyrmuseum, fyrvokter Forutsatt at de andre partene i samarbeider bidrar med sin avtalte del, bidrar 

fylkeskommunen med 240 000,- til fyrvokterstilling ved Lindesnes fyr. Årlig i hele 

økonomiplanperioden. 

Bygningsvern, museum Det videreføres en årlig bevilgning på 1 mill. kroner til bygningsvernprosjekter ved 

Vest-Agdermuseet IKS og 1 mill. til bygningsvernprosjekter til Aust-Agder museum og 

arkiv IKS. 

 

Frivillighetens år 2022 Det settes av 1 mill. i 2022 til aktiviteter i forbindelse med frivillighetens år. 

Tilskudd, kunst og 
kulturarrangementer 

Det er viktig at Agder FK har nok tilgjengelig midler til kunst og kulturarrangementer til 
at det kan sikre en god fordeling mellom større og mindre arrangementer og en god 
geografisk fordeling. Derfor økes det søkbare beløpet med kr. 600 000. 

Kulturminnevern og museum Vi registrerer en betydelig økning i søknader, og fylkeskommunen bidrar vesentlig til 
at viktige kulturverdier i privat eller offentlig eie blir tatt vare på og restaurert. Potten 
økes med kr 500 000. 

Innholdsproduksjon, regionale 
kulturhus 

Det settes av midler til å produsere innhold for de regionale kulturhusene på Agder. 
Ordningen gjelder ikke Kilden i Kristiansand. 

Bymuseet i Arendal, Prosjektstøtte Kløckers hus i Arendal formidler landsdelens stolte maritime historie på en god måte Men de 
har nå store utfordringer knyttet til behov for oppgradering og vedlikehold av bygg. 
Posisjonen ønsker å bidra til at museet kan drifte i årene fremover, og setter av 
prosjektmidler til saken.  

Kirkens SOS, driftsstøtte Kirkens SOS har over flere år søkt om tilskudd til sitt arbeid for krisetjeneste på telefon og 
internett. Her blir det gjort viktig arbeid for å fremme livsmot og håp for den som er i 
følelsesmessig eller eksistensiell krise, og som kjenner at livet utfordrer. Posisjonen ønsker å 
gi Kirkens SOS forutsigbarhet ved å inkludere de i fylkeskommunens driftsbudsjett 

Sørlandsfotballens venner, 
trenerkompetanse i breddeidretten 

Sørlandsfotballens venner gjør et viktig arbeid for å styrke breddeidretten og tilby trenerkurs 
for barne- og ungdomsfotballen. Fotball er den største idretten i landsdelen, men det er 
dessverre mange trenere som aldri har fått tilbud om god trenerutdanning. Posisjonen 
ønsker å gi tilskudd til Sørlandsfotballens venner for det arbeidet de gjør for breddeidretten.  

 
 
Næring, klima og miljø: 

Reiseliv, bærekraftig 
opplevelsesnæringer 

Pandemien har endret næringslivet. For reiselivet har det gitt store konsekvenser. 
Spesielt våre fjell- og heidestinasjoner har fått hard medfart. I 2020 mistet de 



klassiske vinterdestinasjon hele sin høysesong i forbindelse med den tøffeste 
lockdown, og tilhørende hytteforbud. 2021 ble noe bedre, men også her ble det 
innført strenge smitteverntiltak midt under påskesesongen.  
 
Posisjonen ønsker å vise at reiseliv er en viktig næring for Agder. Og vi ønsker å 
bidra til at våre fjell-og heidestinasjoner skal komme tilbake sterkere enn før. Det 
gjøre mye godt arbeidet i Visit Sørlandet, men det er også sånn at Sørlandet i stor 
grad blir forbundet med sommer- og kystturisme. Nå vil vi sette et ekstra fokus på 
helårsturisme, og bredden i opplevelser Agder kan tilby. Økningen i budsjettpotten 
til reiselivet, og bærekraftige opplevelsesstragier på 1 million skal derfor i sin helhet 
øremerkes prosjekter og tiltak som fremmer våre fjell- og heidestinasjoner.  
 

Matregion, Agder Agder har godt med plass. Vi har flott natur. Vi tilbyr opplevelser for store og små. 
Og vi har mat i verdensklasse! 
 
Det er motivasjonen for Agder sin nye storsatsing på Matregionen Agder. Satsingen 
er en oppfølgning av Solberg-regjeringens strategi for Matnasjonen Norge. 
Satsingen på Matnasjonen Norge har definert fire hovedinnsatsområder. 
Produksjon av og tilbud om bærekraftig, trygg og sunn mat av høy kvalitet. Skape 
grunnlag for vekst og verdiskapning i hele landet. Innovasjon og mangfold. 
Kompetanse, rekruttering og omdømmebygging. Fylkeskommunedirektøren har satt 
av 1,2 millioner til satsingen i 2022. Men posisjonen ønsker å forsterke dette og 
øker beløpet til 2,5 millioner. På den måten løfter vi statusen for arbeidet, og tar et 
stort skritt i å fremme Agder som landets fremste matfylke.  
 
I 2022 avsettes 500.000 av de økte midlene til prosjektet «Læringsrik mat på SFO» i 
regi av Geitmyra matkultursenter. Midlene brukes til å lansere prosjektet til 
kommuner utenfor Kristiansand slik at det arbeidet Geitmyra gjør kommer hele 
Agder til gode. Geitmyra sitt arbeid med å fremme sunn, lokal mat til barn- og unge 
er et viktig bidrag for at vi kan utvikle den gode matkulturen vi har i landsdelen.  
 

Hopeful, mer robust  
 

Hopeful er en stiftelse som driver et unikt arbeid for å få unge inn arbeidsliv og 
skole. Prosjektet «Mer robust» gir unge som er i fare for å havne i utenforskap et 
tilbud som bidrar til økt selvtilliten, og mestring i hverdagen. Posisjonen mener 
arbeidet Hopeful gjør er av høy verdi for hele samfunnet, og bidrar til å oppfylle de 
viktigste målene vi har satt i Regionplan Agder. Midlene hentes fra eksisterende 
ramme under budsjettpostene «Mobilisering og kompetansetiltak for gründere». 
Tiltaket har derfor ingen budsjettmessige konsekvenser.  

Ungt entreprenørskap: Ungdom i hele Agder bør ha mulighet til å lære og benytte entreprenørskap som 
metode. En styrking av ungt entreprenørskap vil gi økt støtte til lærere, bidra til at 
flere ungdommer får kunnskap om det å skape egen arbeidsplass og på sikt bidra til 
et styrket og variert næringsliv. 

Økt tilskudd til fuglestasjon på Lista 
 

Fuglestasjonen har innhentet data på vestgående fugletrekk nord/sør i 32 år. Data 
gir god oversikt over alle fuglearter i et langsiktig perspektiv, og blir også brukt i 
forskningsarbeid. Arbeidet utføres i stor grad av frivillige. Tilskuddet vil bidra til 
styrking av frivillig innsats, investering i ny teknologi og styrke samarbeid med 
internasjonale miljøer. 

Fair Play Agder: 
 

Fair Play Agder er et viktig tiltak for å forebygge arbeidslivskriminalitet. Foreningen 
er et to-parts samarbeid mellom arbeidstaker- og arbeidsgiversiden. Arbeidet bidra 
til forebygging og bekjempelse av arbeidslivskriminalitet, kompetansebygging, 
samarbeid mellom private og offentlige aktører, og holdningsskapende arbeid.  
Agder fylkeskommune er blitt oppfordret til å gi en krone per innbygger, og 
posisjonen ønsker å oppfylle dette. Det settes derfor av 310.000 kroner til 
satsingen.  

Økt støtte til Gullknapp Posisjonspartiene vil øke støtten til Gullknapp, utover det som kommer gjennom 
rammetilskuddet. Tildelingen gjøres i samarbeid med hovedutvalg for næring, klima 
og miljø.  

 
 

2. Fylkestinget vedtar klimabudsjettet slik det fremkommer av vedlagte dokument.   
 
Tiltak som ikke er tallfestet med en kostnadsvurdering og utslippsreduksjon fremlegges før fylkestinget gjør endelig 
vedtak. 

 
3. Fylkestinget vedtar budsjett 2022 med bevilgningene på de ulike virksomheter/ansvarsområdene med tilhørende 

aktivitetsforutsetninger slik det fremgår av vedlagte dokument, og med endringer som fremkom i fylkesutvalget.  
 

4. Rammen for opptak av lån til nye investeringer settes til 528 241 000 kroner, jf. kommunelovens § 14-15 første ledd. 
Fylkeskommunedirektøren gis fullmakt til å avtale rentebetingelser, avdragstid og øvrige betingelser for nye lån ihht. 
reglement for finans- og gjeldsforvaltning for Agder fylkeskommune, samt undertegne lånedokumentene. 
Avdragstiden tilpasses bestemmelsene i kommunelovens § 14-18 og avdragsbeløp fastsettes i budsjettet.   
 

5. Rammen for finansieringsordningen for kommuner som ønsker å gjøre tiltak på fylkesveg settes til 100 mill. kroner i 
2022. Utgifter som forventes påløpt i 2022 tilhørende avtaler med kommuner, og finansieringen av disse, vil bli 
innarbeidet i tertialrapportene for 2022.  



 
6. Renteinntektene tilhørende fonds tilbakeføres ikke fonds i 2022.  

 
7. Ved utskriving av fylkesskatten for 2022 legges den maksimale skatteøren som vedtas av Stortinget i statsbudsjettet 

til grunn.  
 

8. Fylkestinget slutter seg til fylkeskommunedirektørens forslag til finansielle måltall. 
 

9. Premieavviket amortiseres over ett år. Fylkeskommunedirektøren får fullmakt til å foreta regnskapsføringen. Det gis 
en orientering om premieavviket i årsberetningen for 2022.  

 
VERBALFORSLAG 
 
Fylkestinget ber om at ikke gjennomførte verbalforslag vedtatt i tidligere budsjetter prioriteres. 
 
 
Større veiprosjekter:  
Det er behov for rask oppstart av de større veiprosjektene i Agder, og det settes av nødvendige midler til prosjektering og 
gjennomføring. Byggestart forutsetter at staten og andre bidrar med midler slik det fremkommer i investeringsbudsjettet. 
 
Fv. 460 Nytt kryss og adkomstveg til Udland med ny E39 er lokalt og regionalt forankret. Prosjektet er i reguleringsfase.   
 
E18 – Eydehavn: Det avventes ferdig reguleringsarbeid. Fylkestinget anser dette for å være en meget viktig investering, og som 
vil bidra til videre utvikling med flere viktige arbeidsplasser i Arendalsregionen. Fylkestinget avsetter fylkeskommunens bidrag i 
økonomiplanen, og forventer statlig finansiering 
 
Fv. 415 Simonstad – Hovdefjell: Strekningen er ferdig regulert med ny vei, og vil bedre stigningsforholdet og 
fremkommeligheten. Prosjektet er klart til bygging, og det forventes rask oppstart.  
 
Fv. 42 Skredsikring, Tonstad: Forutsigbarhet for videre fremdrift forutsetter felles forståelse med Sirdal kommune om samla 
finansiering. 
 
Fv. 42 Skredsikring, Tonstad: Prosjektet ønskes finansiert uten bompenger 
 
 
 
Nye forslag: 
 
Samferdsel og eiendom: 
1 Fylkestinget ber om en oversikt over fylkeskommunens eiendommer, og en vurdering over hvilke eiendommer som 

egner seg for salg. Inntekter fra salg skal primært nedbetale gjeld, eventuelt overføres disposisjonsfondet. Saken 
inkluderer bruk og utnyttelsesgrad for det tidligere fylkeshuset i Arendal, samt det økonomiske mulighetsrommet som 
ligger i videreutvikling og/eller salg knyttet til pågående utvikling av området. 

 
2 Fylkestinget ber om at det fremlegges en sak der kontraktsform i de ulike samferdselsprosjektene vurderes. Det 

legges samtidig opp til et pilotprosjekt med en kontraktsform som inkluderer entreprenør i planlegging av prosjekter, 
eksempelvis at anbudene vektes i større grad på løsninger.  
 
a). Fv 3908, Vesterøya på Flekkerøy ønskes planlagt og prosjektert på hele strekningen som mangler G/S med 
utgangspunkt i dagens vegbredder, og at arbeidet gjennomføres parallelt med reguleringsarbeidet. Det gjennomføres 
som et pilotprosjekt der entreprenør i større grad ser på løsninger for gjennomføring etter prinsippet «godt nok» som 
en del av kontraktsgrunnlaget. Fylkeskommunens ramme ligger fast, og det forutsettes delfinansiering fra ATP, 
eventuelt Kristiansand kommune for at utlysningen kan gjennomføres. Eksempelvis vil man i kontraktgrunnlaget 
kunne be om lengde og omfang av prosjektet innenfor den endelige totalrammen. Følges videre opp av SAM utvalget. 
 

3 Fylkeskommunen skal i større grad planlegge etter godt nok-prinsippet på egne prosjekter. Dette må også gjenspeile 
gjennomføringsavtalene som inngås. Fylkestinget ber om at alternativer til gang- og sykkelveier vurderes flere steder 
der dette er egnet, og sees i sammenheng med prosjekt Trygge skoleveier. 
 

4 Agder fylkesting forventer at staten følger opp med ekstraordinære midler for å avhjelpe AKT og de andre 
kollektivselskapene sine utfordringer med lavere billettinntekter som følge av coronapandemien. Agder fylkesting 
ønsker jevnlig å bli orientert om inntektssituasjon til AKT gjennom 2022. 

 
Næring, klima og miljø: 
5 Gå i dialog med Ungt Entreprenørskap Agder om hvordan fylkeskommunen kan bidra til ytterligere styrking av 

satsingen. 
 

6 Agders behov for energi kommer til å øke raskt de neste årene, blant annet på grunn av viktige industrietableringer. 
Administrasjonen bes legge fram en sak for hvordan vi kan styrke produksjonen av solenergi, både for private og 
næringsdrivende. 
 

Utdanning og kompetanse: 
7 Det utvikles en strategi for e-sport og gaming. Strategien skal omfatte både bredde- og toppidrett og en viktig 

målsetting skal være å motvirke utenforskap. Det opprettes et samarbeid med fagmiljøet på Universitetet i Agder. 
 
Kultur, folkehelse og frivillighet: 



8 Fremtidig støttenivå til Sørlandets kunstmuseum sees i sammenheng med statlig og kommunalt bidrag i tråd med 
inngåtte avtaler.  

 
 
Tilleggsforslag fra Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsnedsettelse: 
 
Det vises til behandlingen av økonomiplan for agder 2022 – 2025 og peker spesielt på punkt 2, 4, 8 og 9 som viktige punkter 
for denne gruppen og ber om at de punktene blir nøye fulgt med på og at dette blir ivaretatt på en god måte. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


