
 

Fylkesordførers svar på interpellasjon fra representanten Gro 

Bråten (Ap) 

 

Jeg vil takke Gro Bråten og Arbeiderpartiet for denne interpellasjonen. 

Dette er viktige tema for Agder. Og jeg er enig i at fylkestinget i større 

grad bør «involveres og engasjeres for å sikre Agders del av 

industriutvikling innenfor våre naturgitte fortrinn og beliggenhet».  

 

Det er stilt fem spørsmål i interpellasjonen.  

 

Det første gjelder en oppdatering av fylkestinget på status og 

aktiviteter innenfor dette temaet. I oktober vil fylkestinget få den nye 

strategien for kraftforedlende industri til behandling. Fylkestinget vil da 

også få en bredere oppdatering og status forvårt arbeid med 

industriutvikling. 

 

Det andre spørsmålet gjelder om Agder fylkeskommune bør søke 

observatørstatus til eiermøtene i Agder energi?  Vi har jevnlig og god 

kontakt med Agder Energi, men ideen til Gro Bråten synes jeg bør 

vurderes. Jeg vil derfor ta kontakt med Agder Energi å spørre om en 

slik ordning kan la seg gjennomføre. 

 

Spørsmål tre. Jeg mener ikke at industristrategien skal erstatte 

energistrategien. I Regional planstrategi for 2020-2024 vedtok 

fylkestinget å utarbeide en energistrategi. Både denne og regional 

plan for naturmangfold er utsatt, både på grunn av 

kapasitetsutfordringer i administrasjonen og for at vi ikke skal ha for 

mange regionale planprosesser pågående samtidig.  Energi og 

relaterte tema er som det blir påpekt svært viktig. Vi bør unngå svakt 

funderte strategiske valg. Derfor har administrasjonen anbefalt at 

energistrategien vurderes på nytt tidlig i neste planstrategiperiode. 

Dette vil gi nok tid til god regional og kunnskapsmessig forankring.  

 

Gro Bråtens fjerde spørsmål gjelder om vi skal ha en evaluering av 

Energiplanen fra 2007. Det synes jeg ikke vi skal. Det er en rivende 

utvikling på energifeltet i form av teknologi, rammevilkår, kunnskap om 



klima og miljø og ikke minst sikkerhetssituasjonen i Europa. Det er 

viktigere at vi ser fremover - enn å evaluere en 15 år gammel plan. 

 

Det femte spørsmålet fra Gro Bråten lyder: Er det andre måter 

fylkeskommunen kan ta en rolle i arbeidet med utvikling av 

eksisterende arbeidsplasser og ny grønn industri enn vi gjør i dag? 

Det er det.  

 

Strategien for kraftforedlende industri omtaler en rekke oppgaver som 

regionen i fellesskap må løse. Fylkeskommunens ansvar for regional 

utvikling gjør at vi vil være sentrale for å realisere strategien. Vi vil 

måtte ta på oss en rekke ulike roller og mange forskjellige typer 

arbeid. Jeg vil særlig nevne fylkeskommunens rolle i å samordne og 

koordinere den regionale kompetansepolitikken. Vi må sørge for at 

arbeidslivets behov for kompetanse innen grønn omstilling blir 

ivaretatt på alle nivåer.    

Jeg vil også nevne arbeidet i den regionalpolitiske havvindgruppen. 

Her har fylkeskommunen sammen med regionrådene samarbeidet 

godt om nye grønne arbeidsplasser innenfor havvind.  

 

Vi bør derfor vurdere om den regionalpolitiske havvindgruppen også 

kan arbeide med andre typer grønn industri. Jeg kan jo nevne at det 

var i den regionalpolitiske havvindgruppen at ønske om en 

industristrategi for Agder ble fremmet i desember i fjor.  

 

Vår rolle som regionalpolitisk aktør kan samle fylket, åpne for 

samarbeid med andre regioner, og påvirke den nasjonal industri- og 

energipolitikken. Det tror jeg vil være et viktig bidrag for å gjøre Agder 

til spydspiss for ny grønn industri. 

 


