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VEDTAK FYLKESTINGSSAK 70/2022 AGDER FYLKESKOMMUNES 
ØKONOMIPLAN 2023-2026, KLIMABUDSJETT OG BUDSJETT 2023 
 

1. Fylkestinget vedtar økonomiplan 2023-2026 med følgende endringer i forhold 
til fylkeskommunedirektørens forslag (beløp i hele tusen kroner). 

 

Endring investeringsbudsjettet alle tall i tusen kroner
Budsjettår 2023 2024 2025 2026 Sum
Samferdsel og eiendom:
Trygg skoleveg 20 000    20 000    20 000    20 000    80 000      
Øke TS bevilgningen til dagens nivå 4 000     4 000     4 000     4 000     16 000      
Handlingsprogrammet og investeringer på fylkesveg 15 000    20 000    20 000    20 000    75 000      
Sum 39 000    44 000    44 000    44 000    171 000    
Inndekning: -           
Momskompensasjon -5 850 -6 600 -6 600 -6 600 -25 650 
Låneopptak -33 150 -37 400 -37 400 -37 400 -145 350 
Sum finansiering -39 000 -44 000 -44 000 -44 000 -171 000 

Endring driftsbudsjett
Budsjettår 2023 2024 2025 2026

Utdanning og kompetanse
Sørlandets maritime skole - skoleskipet Lofoten 1 000 1 000 1 000 1 000
Organisasjonen "Helt med" 500 500 500 500
Utdanningstilbud for unge i Østre Agder 1 500 1 500 1 500 1 500

Kultur, folkehelse og frivillighet
Bygningsvern Aust-Agder museum og arkiv IKS 250        250        250        250        
Bygningsvern Vest-Agder museum 250        250        250        250        
Olympiatoppen Sør, satsing på paraidrett 400        400        400        400        

Totalt, økt drift 3 900     3 900     3 900     3 900     

Oppsummering:
Økte driftsutgifter 3 900     3 900     3 900     3 900     
Økning, renter og avdrag 2 270     4 850     7 360     9 820     
Økte driftsutgifter 6 170     8 750     11 260    13 720    

Inndekning økte driftsutgifter
Bruk av disposisjonsfond -6 170 -8 750 -11 260 -13 720 
Sum -6 170 -8 750 -11 260 -13 720 

Investeringer i perioden 2023-2026, endringer

 
 
 
Verbalforslag 
 
1. Tidligere vedtatte verbalforslag videreføres. 
 
Samferdsel og eiendom: 
2. Det bes om en oversikt over hvilke fylkeskommunale bygg administrasjonen 

ønsker å innføre p-avgift på.  
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3. Det bes om en sak der en utvidelse av Nullvisjonen Agder til større deler av fylket 
utredes. Eventuelle merkostnader innarbeides i 1. tertial. 

4. Økningen av midlene til programområdet TS-midler øremerkes til prosjekter som 
bedrer trafikksikkerheten for MC etter innspill fra MC-forum. Hovedutvalget 
fordeler tildelingen.  

5. Fylkestinget har ambisjon om å gjennomføre vedtatt handlingsprogram, og 
prosjekter i tråd med dette. Prosjekter uten planleggingsmidler dekkes innenfor 
rammen.  

6. Fylkestinget ber om at det etableres kontakt med Kvinesdal kommune om 
oppgradering av Fv. 465 til Knaben. Dette kan sees i sammenheng med 
finansieringsordningen for investeringer i fylkesveg.  

7. Basert på pågående piloter legges det fram en sak som ser på mulighet for 
utvidelse av SVIPP i distriktskommuner, spesielt rettet mot ungdom. Alle 
distriktskommuner og ungdomsråd inviteres til å delta i arbeidet. 

8. I budsjett for 2023 prioriteres det å opprettholde AKT’s driftsnivå. Per d.d. er mål i 
inngått avtale (Belønningsavtalen) om redusert biltrafikk i Kristiansandsregionen 
ikke oppfylt, og perioden for avtalen avsluttes 31.12.2023. I løpet av 2024 vil 
oppspart egenkapital i AKT til disposisjon for produksjonsøkning, være brukt opp. 
Dette vil redusere egenkapitalbidrag fra AKT i 2024, og senere år med ca. 25 
mill. kroner per år. AKT sitt oppdrag er ambisiøst og gjør det nødvendig med 
produksjonsvekst både i Kristiansand og ellers i fylket. Det legges fram en 
redegjørelse til fylkestinget om status og konsekvenser av denne økonomiske 
utfordringen, i 2. kvartal 2023 før framlegging av budsjett 2024. 

 
Kultur, folkehelse og frivillighet: 
9. Fremtidig støttenivå til Sørlandets kunstmuseum sees i sammenheng med statlig 

og kommunalt bidrag i tråd med inngåtte avtale. 
10. Agder fylkeskommune har bidratt i utviklingsprosjektet for Vegårshei bygdetun. 

Det legges frem en sak for hovedutvalg for kultur, folkehelse og frivillighet om 
hvordan fylkeskommunen kan bidra til å realisere servicebygget sammen med 
andre offentlige og private bidragsytere.  

11. Innenfor vedtatt budsjettet til Kløckers hus, kan 150.000 kroner benyttes i 2023 til 
trykking av boka for Tyholmen, - Tyholmen-kampen 1960 til 1990 -, som skal 
være ferdig til byjubileet i Arendal i 2023. 

12. I regjeringens budsjett for 2023 planlegger de å legge ned Eldreombudet fra juni 
2023. Agder fylkeskommune mener dette er en oppgave statlige myndigheter 
plikter å opprettholde.  Agder fylkeskommune ber departementet revurdere dette 
forslaget, slik at eldre fortsatt har et ombud som taler deres sak. 

 
Utdanning og kompetanse: 
13. Agder har ambisjoner om å ta en ledende rolle i det grønne skiftet, noe som også 

vil kreve en kraftig satsing på kompetanse. Fylkestinget ber om en sak til 
hovedutvalg for utdanning og kompetanse som drøfter hvordan våre 
videregående skoler skal møte kompetansebehovet innenfor ny grønn industri 
som havvind, batteri, hydrogen og andre grønne og blå næringer. Dette kan 
gjerne ses i sammenheng med en orientering om arbeidet med prosjektet 
Kompetanse for grønn omstilling.  

14. Flere av de videregående skolene varsler om stramme driftsbudsjetter, og flere 
informerer også om at de har satt inn tiltak som kan svekke kvaliteten på 
undervisningen. Samtidig viser årsbudsjettet til Agder fylkeskommune en 
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kostnadsvekst knyttet til antallet halve klasser og klasser med lav oppfylling. 
Administrasjonen bes sammen med skolene se på mulighetene for å redusere de 
negative effektene ved halve eller små klasser, for eksempel ved hjelp av økt 
samarbeid mellom skolene, bruk av digital undervisning eller andre strukturelle 
grep.  

15. Sommerskole har vært et viktig tilbud for elever som har strøket eller mangler 
vurdering i fag. Det bes om at hovedutvalg for utdanning og kompetanse får en 
sak om hvordan dette tilbudet kan re-etableres. Saken bør inneholde en 
vurdering av hvorvidt modellen som gjennomføres i Rogaland fylkeskommune er 
aktuell for Agder.  

16. Fylkestinget ber administrasjonen om en utredning av et lærlingråd i Agder. 
17. Det bes om at det utarbeides nytt rom- og funksjonsprogram ved Lillesand 

videregående skole.  
18. Et viktig hovedmål for Agder fylkeskommune skal være "Vi utdanner Agders 

talenter". Administrasjonen kommer tilbake med en sak til hovedutvalg for 
utdanning og kompetanse for hvordan dette målet kan inkorporeres i 
utdanningsavdelingens og skolenes målsettinger og visjoner. 

19. Hovedutvalg for utdanning og kompetanse orienteres om hvordan oppfølgingen 
av den vedtatte satsningen på elever med stort læringspotensial er organisert og 
hva Agder fylkeskommune kan lære av erfaringene Stavanger kommune har 
med en ansatt talentveileder, lærernettverk og skriftlig veileder. 

20. 2-årig studiespesialiserende utdanning er et nytt tilbud som retter seg mot en 
spesiell elevgruppe og trenger derfor et spesielt trykk på markedsføring når 
søknaden er ferdigbehandlet. Hovedutvalg for utdanning og kompetanse får en 
sak som redegjør for hvordan administrasjonen tenker å markedsføre tilbudet og 
hvilken kompetanseheving som trengs for lærere ved dette utdanningstilbudet. 

21. Det legges fram en sak som viser hvordan skolene arbeider med 
entreprenørskap som fag. Saken skal belyse muligheter for å forsterke innsatsen. 

22. Det legges fram en sak om fylkeskommunens internasjonale arbeid og hvordan 
dette kan videreutvikles, særlig med tanke på større grad av deltakelse i 
internasjonale prosjekter (offentlig og private aktører), og elevenes muligheter for 
deltakelse i Erasmus+ programmer. 

23. Det utformes et prosjekt hvor en eller flere skoler setter søkelys på 
elevmedvirkning og elevoppgaver relatert til skolens egen drift og 
Miljøfyrtårnsertifisering. Dette kan gjerne gjøres i samarbeid med Fremtiden i 
Våre Hender eller lignende organisasjon som arbeider med tematikken. 
Erfaringer ønskes bibragt fylkestinget i form av en rapport. 

 
Næring, klima og miljø: 
24. Stiftelsen Hopeful tildeles 1 mill. kroner til videreføring av prosjektet Mer robust. 

Midlene hentes fra eksisterende ramme i budsjettposten ‘Sosialt 
entreprenørskap’.  

25. Teknisk senter i Flekkefjord er en god arena for å stimulere unges interesse for 
realfag og for læring på ulike måter. Senteret har mistet bevilgningen over 
statsbudsjettet, og Agder fylkeskommune bør gå i dialog med kommunene i 
regionen om videreutvikling av tilbudet.  

26. Dersom regjeringen inndrar en mindre andel konsesjonskraftmidler enn antatt, vil 
fylkestinget vurdere å opprette søkbare potter for strømstøtte til bedrifter i Agder 
som ikke får tilstrekkelig hjelp av statlig støtteordning og for strømstøtte til de 
kulturinstitusjonene vi allerede har et finansielt ansvar for.  
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27. Fylkestinget ber om en sak, der en vurderer et årlig grøftetilskudd til 
landbruksnæringen.  

28. Agder har stort behov for arbeidskraft. Siste året har kommunene i Agder bosatt 
mange flyktninger, spesielt fra Ukraina. Ulike kulturer og kulturforståelse kan 
være krevende. Den enkelte må ivaretas, samtidig som det sikres god 
integrering, nødvendig opplæring, kartlegging av kompetanse og tilgang til 
arbeidslivet i et tempo tilpasset den enkelte. Det legges fram en sak der det 
settes søkelys på nevnte faktorer og utfordringer spesielt rettet mot interkulturell 
kompetanse innen offentlig sektor. Det oppfordres til samarbeid med bedrifter 
som driver sosialt entreprenørskap slik som Nomkus. 

29. Det legges frem en sak for hovedutvalg for næring, klima og miljø om hvordan 
fylkeskommunen kan bidra til videreutvikling av Blått kompetansesenter sør.  
 

30. Fylkestinget ser positivt på at prosjektet FV415 Simonstad - Hovdefjell lyses ut 
på anbud så snart som mulig. Fylkestinget ønsker en orientering om prosjektets 
fremdrift etter at anbudsprosessen er gjennomført. 

31. Fylkestinget viser til protokoll fra råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 
av 29/11 og ber administrasjonen se nærmere på de ulike forslagene. 

32. Fylkestinget ber om en sak om hvordan skolenes praksis for faget yrkesfaglig 
fordypning (YFF) samordnes.  

33. Fylkestinget ber om en sak på å opprette en fylkeskommunal betalingsordning for 
å rense havet for fiskeredskaper som ikke er i bruk. Forlatte fiskeredskap er en 
dødsfelle for alt liv i havet og problemet med spøkelsefiske er veldig omfattende i 
vår landsdel. I Norge antar forskerne at det finnes hele 200 000 tapte 
fiskeredskaper bare i Skagerrak.  

------ 
 

2. Fylkestinget vedtar klimabudsjettet slik det fremkommer av vedlagte dokument. 
 
3. Fylkestinget vedtar budsjett 2023 med bevilgningene på de ulike 

virksomheter/ansvarsområder med tilhørende aktivitetsforutsetninger slik det 
fremgår av vedlagte dokument.  

 
4. Rammen for opptak av lån til nye investeringer settes til 401 395 000 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 2023. Utgifter som forventes påløpt i 2023 
tilhørende avtaler med kommuner, og finansieringen av disse, vil bli innarbeidet i 
tertialrapportene for 2023.  

 
6. Renteinntektene tilhørende fonds tilbakeføres ikke fonds i 2023.  
 
7. Ved utskriving av fylkesskatten for 2023 legges den maksimale skatteøren som 

vedtas av Stortinget i statsbudsjettet til grunn.  
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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.  

 
10. Inntekter fra salg av fylkeskommunal eiendom i 2023 skal gå til ekstraordinær 

nedbetaling av lån.  
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1 Forord 
Å se muligheter i krise – stø kurs gjennom 2023 
Etter to år med pandemi og ny kompetanse på beredskap og kriser trodde vi at vi 
nærmet oss en normal hverdag. Så feil kunne vi ta. Invasjonen av Ukraina har store 
ringvirkninger som treffer Norge og Agder på ulike måter. Energikrise med tilhørende 
høye strømpriser, generell høy prisstigning, høye renter og til dels mangel på 
arbeidskraft. 
  
Vi ser også en mer regional tenkning rundt globalisering. Det innebærer at Europa i 
større grad ønsker å ha kontroll på hele verdikjeder, f.eks. at batterier kan 
produseres i Europa. Dette gir Agder nye muligheter i det grønne skiftet. Havvind er 
en slik mulighet, hvor vi har markert oss som en samlet landsdel. At vi samler oss om 
slike muligheter er avgjørende for å lykkes, i sterk konkurranse både nasjonalt og 
internasjonalt. 
  
Til tross for krise skal vi arbeide sammen om hvordan vi kan gripe disse 
anledningene til det beste for landsdelen vår. Dette er en krevende balanse, men helt 
nødvendig. 
  
Økte kostnader og høyere rente gir oss mindre økonomisk handlingsrom i årene som 
kommer. Det er imidlertid stor usikkerhet, og i budsjettet velger vi å bruke midler fra 
disposisjonsfondet for å sikre stø kurs gjennom 2023 slik at vi ikke må gjøre drastiske 
endringer allerede i dette budsjettet. Dersom de økonomiske utfordringene fortsetter 
på samme nivå, må vi se på hele driften av Agder fylkeskommune, i tillegg til 
ambisjonsnivået for investeringene. 
  
Målet for hele vår virksomhet er å være én organisasjon som løfter landsdelen. Det 
er igangsatt flere satsinger og utviklingsprosesser for å styrke arbeidet vårt mot 
målet. For å sikre en bærekraftig fremtidig organisasjon vil vi i 2023 også igangsette 
arbeid for å effektivisere driften av organisasjonen. 
  
Det overordnede målet om å utvikle Agder til et attraktivt lavutslippssamfunn med 
gode levekår står fast. Økonomiplanen legger vekt på å tilby gode tjenester som 
utvikler oss i den retning. 
 

2 Sammendrag 
Fylkeskommunedirektørens forslag er basert på budsjett for 2022, politiske vedtak 
gjennom 2022 og forslag til statsbudsjett for 2023. Videre har vi lagt til grunn 
hovedmålene i Regionplan Agder 2030 om å utvikle Agder til en miljømessig, sosialt 
og økonomisk bærekraftig region i 2030, et attraktivt lavutslippssamfunn med gode 
levekår. Dette innebærer å: 
 

• bruke hele Agder, og sørge for at utviklingen kommer alle deler av Agder til 
gode 

• samarbeid om å nå FNs bærekraftsmål på regionalt og lokalt nivå 
• jobbe kunnskapsbasert og målrettet for å forbedre levekårene gjennom en 

langsiktig og helhetlig levekårssatsing 
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• øke gjennomføringen i videregående skole til 90 prosent innen 2030 
• redusere klimagassutslipp på Agder med minst 45 prosent innen 2030 
• utnytte mulighetene som digitalisering gir 

  
Dokumentet inneholder også fylkeskommunens klimabudsjett. Klimabudsjettet er et 
styringsverktøy for å bidra til å nå de vedtatte målene for klimagassreduksjon både 
for Agder som region og internt for egen organisasjon. I klimabudsjettet legger vi frem 
våre klimamål og tiltak for å redusere utslipp. 
  
Agder fylkeskommune har nesten 4,8 mrd. kroner i årlig driftsbudsjett og nesten 2,6 
mrd. kroner i investeringsbudsjett i planperioden. Vår viktigste ressurs er at våre over 
3 000 medarbeidere samarbeider internt og eksternt for å gjøre Agder til et mer 
bærekraftig samfunn. 
  
Årsbudsjett og økonomiplan 
Arbeidet med budsjettet for 2023 har vært utfordrende. Vi opplever langt høyere 
prisvekst enn det som er mulig å dekke inn gjennom økningen i frie inntekter (skatt 
og rammetilskudd). Statsbudsjettet for 2023 er svært stramt, og fylkeskommunene 
har ikke fått økonomisk handlingsrom til å håndtere den ekstraordinære pris- og 
kostnadsutviklingen. I tillegg foreslår regjeringen å trekke i rammetilskuddet for 2023 
for fylkeskommuner som har konsesjonskraftsinntekter. Det er lagt til grunn at dette 
ikke videreføres i resten av perioden. 
  
Noen av de største endringene fra 2022 til 2023, som vi tar med oss videre i 
planperioden, er: 
 

• økt fullføring i videregående opplæring har ført til en betydelig økning i antall 
klasser, 125 mill. kroner 

• økning i tilskuddet til lærebedrifter og avvikling av fag- og svenneprøver,  
26 mill. kroner 

• prisvekst for drift og vedlikehold fylkesveg, 149,7 mill. kroner 
• prisvekst utover deflator kollektivtransport, 33,7 mill. kroner 

  
Økte kostnader og høyere rente påvirker det økonomiske handlingsrommet i årene 
som kommer. Dersom de økonomiske utfordringene fortsetter på samme nivå, må vi 
se på hele driften av Agder fylkeskommune, i tillegg til ambisjonsnivået for 
investeringene. 
  
Salderingsutfordringene er løst ved å bruke av disposisjonsfond og ekstraordinære 
konsesjonskraftsinntekter. Deler av de ekstraordinære konsesjonskraftsinntektene er 
foreslått brukt til økt driftsfinansiering av investeringer bl.a. for å kunne realisere 
satsingen på industriveger. 
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Tabellen nedenfor viser forventede konsesjonskraftsinntekter og disponeringen av 
disse for hele planperioden. 
 

  2023 2024 2025 2026 

Konsesjonskraftsinntekter 518 000 450 000 487 000 487 000 

Trekk i rammetilskudd -250 000    

Driftsfinansiering av investeringer -100 000 -250 000 -250 000 -250 000 

Brukt i drift 168 000 200 000 237 000 237 000 

  
Behov for effektivisering 
Etableringen av Agder fylkeskommune gir synergier og tilrettelegger for flere 
muligheter til å arbeide smartere og standardisere tjenesteleveransene våre. 
Ambisjonen om at Agder skal bli et lavutslippssamfunn med gode levekår ligger som 
en rammebetingelse. 
  
Det er behov for å se på effektivisering på flere områder for å møte utfordringene, slik 
at vi kan opprettholde god drift og en bærekraftig tjenesteproduksjon. Samtidig er det 
behov for å skape økonomisk handlingsrom 
  
Det er viktig at vi ikke bruker midlertidige økninger i inntekter i for stor grad i driften. 
Vi må tilpasse oss trangere rammer ved å gjøre nødvendige effektiviseringstiltak, 
f.eks. i utdanningssektoren, fylkesadministrasjonen og tannhelsetjenesten. 
  
Med noen buffere i økonomien, blant annet fra midlertidig økte inntekter fra 
konsesjonskraft og ved bruk av disposisjonsfond, har vi litt tid på oss til å gjøre kloke 
valg. 
 

3 Organisasjonen 
Fylkeskommunen er regionalt forvaltningsorgan, og styres av et folkevalgt fylkesting. 
Samfunnsoppdraget kan oppsummeres gjennom hovedmålet i Regionplan Agder 
2030: "Sammen skal vi utvikle Agder til en miljømessig, sosialt og økonomisk 
bærekraftig region i 2030 – et attraktivt lavutslippssamfunn med gode levekår." 
  
For å løse samfunnsoppdraget har fylkeskommunen flere roller knyttet til å være 
samfunnsutvikler, myndighetsutøver og tjenesteprodusent. 
  
Agder fylkeskommune har 3 000 ansatte med høy kompetanse som arbeider med 
videregående opplæring, samferdsel, kultur, næringsutvikling, folkehelse, tannhelse 
og en rekke andre fagfelt. 
  
Fylkeskommunen har blant annet ansvar for 
 

• 18 videregående skoler med over 11 000 elever og 3 000 løpende 
lærekontrakter 

• Fagskolen i Agder med nærmere 500 studenter 
• SMI-skolen Agder med avdelinger i Arendal og Kristiansand (sosialmedisinske 
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institusjoner) 
• 28 tannklinikker som tilbyr tannbehandling til barn, ungdom og voksne 
• 4 000 km fylkesveg inkludert gang- og sykkelveg 
• kollektivtransport med 19 millioner årlige bussreiser i Agder 

  
Nærmere informasjon om vår organisasjon finnes på våre nettsider, under "Om oss". 
 

3.1 Organisasjonskart 

3.1.1 Politisk organisering 
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3.1.2 Direktørområder og virksomheter 
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3.1.3 Direktørområder og avdelinger 

 

3.2 Slik jobber vi i Agder fylkeskommune 
Slik jobber vi i Agder fylkeskommune 
Agder begynner å fremstå som en region, og det er godt driv både politisk og 
administrativt. Eierskapet og engasjementet til Regionplan Agder 2030 og 
samhandlingsstrukturen #vårtagder begynner å forplante seg i hele landsdelen. 
  
Sammen med kommunene, regional stat, næringslivet, frivilligheten og egdene 
utvikler vi Agder ved å ta tak i de store samfunnsutfordringene. Dette krever felles 
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eierskap til målene, utfordringene og samlet prioritering av tiltak i samarbeids-
strukturene. Effekten får vi først når tiltakene gjenspeiles i 25 kommunebudsjetter og 
fylkeskommunens budsjett, og 30 000 kommunale medarbeidere drar i samme 
retning, samtidig. 
  
Et samlet Agder står sterkere i arbeidet, og vil styrke forutsetningene våre for 
nasjonal og internasjonal posisjon og regional gjennomføringskraft. Vi skal være en 
attraktiv, samskapende og bærekraftig region. 
  
Tydelig retning og god gjennomføring  
Vi skal utvikle Agder til en miljømessig, sosialt og økonomisk bærekraftig region i 
2030 − et attraktivt lavutslippssamfunn med gode levekår. 
  
En av styrkene til Agder er at vi har en annengenerasjons regionplan. Regionplanen 
med tilhørende handlingsprogram gir oss tydelig retning. Økonomiplanen prioriterer 
tiltak og virksomhetsplanene sikrer at utviklingsmålene støtter opp om strategien. For 
å nå målene våre må hele organisasjonen dra i samme retning. Det å oversette 
samfunnsoppdraget til alle våre medarbeidere er en suksessfaktor. 
  
I løpet av 2023 vil den råde tråden i fylkeskommunens styrende dokumenter samles 
og operasjonaliseres gjennom et nytt helhetlig styringssystem, Framsikt. Formålet 
med Framsikt er å sikre helhetlig styring og høy måloppnåelse med effektiv 
ressursbruk og riktige prioriteringer, fra plan til realisering. Arbeidet vil forsterkes av 
ny regional planstrategi i 2024. 
  
Fylkeskommunens økonomiplan prioriterer tiltak for å nå målene om et attraktivt 
lavutslippssamfunn med gode levekår i 2030. Det viktigste bidraget, er en forsterking 
av tjenesteproduksjon som har direkte påvirkning på målene våre.  
  
Vi bygger én organisasjon som løfter landsdelen  
Vi skal levere gode likeverdige tjenester til våre 313 414 egder. Agder 
fylkeskommune har gjennom de første driftsårene bygget en organisasjon med 
sterke fagmiljøer, konstruktive medvirkningsarenaer og motiverte medarbeidere som 
opplever mening og mestring i arbeidet. 
  
Arbeidet med å bygge én organisasjon som løfter landsdelen er i god driv, samtidig 
som det er et langsiktig arbeid som krever tydelig retning, god ledelse og 
utholdenhet. I status for bygging av ett Agder (FT-sak 41/22), trekker vi frem at en 
sentral oppgave i byggingen av Agder fylkeskommune er å etablere og videreutvikle 
våre tjenester til våre brukere. De fleste tjenestene er nå harmonisert og oppleves likt 
på Agder. 
  
I arbeidet med å bygge én organisasjon og å gjøre Agder best mulig i stand til å nå 
våre ambisiøse mål, er felles standarder en suksessfaktor. Standardisering handler 
om å etablere en felles måte å gjøre noe på. Det kan være standardisering av 
arbeidsprosesser, systemer, rutiner, kontrakter og prosedyrer. Arbeidet forsterkes 
regionalt gjennom blant annet Digi Agder og IKT Agder IKS, samt nasjonalt gjennom 
KS sin samstyringsstruktur, vår kollegiestruktur og VIGO IKS. 
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Egden i sentrum 
Agder fylkeskommune har et førende prinsipp som sier at vi skal ha brukeren i 
sentrum. Det å ha egden i sentrum for vår tjenesteutvikling utfordrer vår kultur, vårt 
tankesett og verdier, samt våre metoder, prosesser og verktøy. Denne 
kompetansevridningen arbeides det med, blant annet gjennom #vårtagder og nytt 
fylkeshus. 
  
I arbeidet med å sette egden i sentrum får vi god drahjelp av digitaliseringsstrategien 
for offentlig sektor, Én digital offentlig sektor: Digitaliseringsstrategi for offentlig sektor 
2019−2025. Her er målet å få innbyggerne til å oppleve én digital offentlig sektor. 
  
En styrke i arbeidet med sammenhengende tjenester er IKT Agder IKS og VIGO IKS. 
Dette er selskaper som fremmer standardisering, tilrettelegger for standard 
datadeling, sammenhengende tjenester og felles arbeidsprosesser, samt samarbeid 
på tvers av strukturer, forvaltningsnivåer og organisasjoner. 
  
I Agder er innbyggeren i sentrum en viktig føring for eksempelvis programmet «flere i 
arbeid», mobilitetsarbeidet og økt gjennomføring i videregående opplæring. 
  
Samhandling på tvers, internt og eksternt  
#vårtagder, vår regionale struktur for samhandling på Agder, er bygget for å se 
utfordringer på tvers av strukturer og ansvarsområder. Offentlige og private aktører 
på Agder har en lang tradisjon med å samarbeide for å nå felles mål. Den regionale 
samhandlingsstrukturen skal: 
 

• styrke den regionale gjennomføringskraften  
• styrke Agders posisjon nasjonalt  

  
En helhetlig felles samhandlingsstruktur gjør at det er lettere å kople satsinger som 
hører sammen, sikre felles virkelighetsforståelse, diskutere målkonflikter og få omsatt 
gode ideer til handling. Nødvendig effekt får vi når alle spiller på agderlaget for å 
omsette felles mål om å bli en bærekraftig region i 2030. 
  
Fylkeskommunens svar til KS Agder på debattheftet 2022, fylkesutvalgssak 10/22, 
trekker frem at kompleksiteten i samfunnet har blitt større, og det er behov for å tenke 
helhet og sammenheng i utvikling av tjenestene. Det handler om å finne en god 
balanse mellom drift og utvikling og å legge til rette for å eksperimentere mer. Det er 
behov for ledere som ser utover egen enhet og egen kommune, tenker 
ressursmobilisering og samfunnsutvikling og skaper arenaer for eksperimentering. 
  
Det å se brukerne og tjenesteleveransene på tvers av strukturer, trekkes frem som 
viktige suksessfaktorer i sentrale stortingsmeldinger og strategier for vårt 
utviklingsarbeid, eksempelvis i Perspektivmeldingen 2021, Innovasjonsmeldingen, Én 
digital offentlig sektor og Data som ressurs: Datadrevet økonomi og innovasjon. 
  
Agder fylkeskommune har samarbeid på tvers internt og eksternt, kvalitet i tjenesten 
samt brukeren i sentrum, som førende prinsipper. Dette er helt avgjørende i tjeneste- 
og samfunnsutviklingen, dersom vi skal nå Agders mål om å bli et attraktivt 
lavutslippssamfunn med gode levekår. Brukeren i sentrum, med tilhørende 
sammenhengende tjenester, er krevende arbeid. Det utfordrer våre arbeidsformer, 
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kompetanse, budsjetter og organisasjonskultur og -struktur. 
  
2040 starter nå 
Den demografiske utviklingen utfordrer både den økonomiske og sosiale bærekraften 
når vi ser 10–20 år frem i tid. Flere kommuner på Agder opplever allerede i dag et 
stort press innen helse og omsorg. Vi må finne løsningene før utfordringene blir for 
store. 
  
Flere eldre og færre innbyggere i arbeidsfør alder, kombinert med flyttestrømmer mot 
byene og trangere økonomiske forhold, vil utfordre kommunal tjenesteproduksjon, 
inntektsgrunnlaget, tilgangen på arbeidskraft og dynamikken i lokalsamfunnet. KS-
prosjektet 2040 begynner nå, vil blant annet øke vår kollektive bevissthet om den 
demografiske utviklingen. 
  
Utviklingstrekkene vil treffe ulikt i den enkelte kommune. Forholdene er avhengig av 
blant annet næringsstruktur, størrelse, sentralitet og flyttestrømmer. Men selv om 
utfordringene treffer ulikt, vil de likevel treffe oss alle. Egdene i alle våre kommuner 
må i større grad ta ansvar for egne liv, og politikerne må gjøre flere vanskelige 
prioriteringer. 
  

• Hvordan sikrer vi at kommunene har tilstrekkelig kunnskap om og 
oppmerksomhet rettet mot konsekvensene av den demografiske utviklingen? 
Er vi i stand til å føre en fremtidsrettet politikk? 

• Hvordan kan vi – gjennom ny bruk og fremstilling av kunnskap – øke 
interessen og synliggjøre mulighetsrommet for lokalsamfunnsutvikling blant 
aktørene i samfunnet? 

• Hvordan gjør vi kunnskap om den demografiske utviklingen relevant på 
nasjonalt, regionalt og lokalt nivå? 

  
Uten nye måter å gi trygghet, verdighet, fellesskap og nødvendige helsetjenester på 
kan vi i verste fall snakke om «den kommunale kollaps». Det må vi unngå. 
 

3.3 Bærekraftig virksomhetsstyring i Agder 
fylkeskommune 

3.3.1 Plan- og styringssystem 
Fylkeskommunens plan- og styringssystem skal sikre sammenheng mellom 
politikkens langsiktige målsettinger, prioritering av tiltak gjennom økonomiplan, 
løpende virksomhetsplanlegging og god gjennomføring. Plan- og styringssystemet er 
basert på lover, forskrifter og retningslinjer fra sentrale myndigheter. 
  
Regionplan Agder 2030 ligger til grunn for planarbeidet, og inneholder mål og angir 
veier til målet. I tillegg er FNs bærekraftsmål, andre planer og føringer, samt krav gitt 
gjennom lov og forskrift, førende i styringen av Agder fylkeskommune. Gjennom 
arbeidsformene og systemene for plan og styring, legges det til rette for at alle 
fylkeskommunens ansatte sammen skal eie samfunnsoppdraget og se sitt bidrag til å 
oppfylle målsettingene. 
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Sammenheng mellom sentrale styringsdokumenter - den røde tråden 
Sammenhengen mellom noen av de mest sentrale styringsdokumentene for 
fylkeskommunen kan illustreres med følgende modell: 
  

 
Figuren viser sammenhengen mellom plandokumentene, Regionplan Agder 2030, 
handlingsprogram, økonomiplan, årsbudsjett og virksomhetsplan.  
  
Modellen innebærer at plansystemet bidrar til en «rød tråd» fra Regionplan Agder 
2030 ned til virksomhetsplaner for virksomheter og avdelinger. Gjennom 
tertialrapportene og årsberetningen rapporterer fylkeskommunedirektøren på 
oppnådde resultater og status på planlagte og igangsatte tiltak. 
  
Porteføljestyring 
Porteføljestyring handler om å styre den samlede porteføljen av prosjekter på en slik 
måte at ressursene utnyttes best mulig. Da kan det treffes gode beslutninger om 
hvilke prosjekter som bør prioriteres først, slik at vi på en best mulig måte når målene 
våre. 
  
For å sikre et godt grunnlag for å drive porteføljestyring er det avgjørende at vi har 
gode prosesser rundt behandling av enkeltprosjekter, programområder og porteføljen 
samlet sett. Måten vi velger ut prosjekter og prioriterer dem i porteføljen skal sikre at 
prosjektene har en tydelig forankring i målene våre og at de har identifiserte gevinster 
som følges opp i virksomheten. Sammensetningen av porteføljen skal også ta 
hensyn til den beste bruken av tilgjengelige ressurser og rammer. 
  

3.3.2 Verktøy for bærekraftig virksomhetsstyring 
For å få til ønsket utvikling innenfor de tre bærekraftsdimensjonene bruker Agder 
fylkeskommune flere tilnærminger og styringsverktøy. 
  
Plan- og styringssystemet rammer inn hele fylkeskommunens virksomhet, og står 
også sentralt i den politiske styringen av fylkeskommunen. Økonomiplanen skal bidra 
til operasjonalisering av overordnede mål og beskriver hvordan disse skal følges opp. 
Den bidrar også til å sikre overordnede prioriteringer. I tillegg vil finansielle måltall 
være sentrale for å sikre økonomisk handlingsrom i hele perioden. Samlet sett må 
det være økonomisk balanse i hele planperioden. 
  
I plandokumentene prioriteres satsinger som fylkeskommunen gjør enten alene eller 
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sammen med andre aktører. Disse satsingene er rettet inn mot alle dimensjonene i 
bærekraftsbegrepet. Gjennom styringsaktivitetene vil det synliggjøres hvilke satsinger 
som gjennomføres og hvordan disse bygger opp under FNs bærekraftsmål og 
målene i regionplanen. 
  
Fylkeskommunen er en av Agders største arbeidsgivere, med over 3 000 ansatte. 
Det stiller store krav til oss som organisasjon og arbeidsgiver. Gjennom å sette felles 
mål og retning for organisasjonen innenfor alle bærekraftsdimensjonene, sikrer vi 
styring som bygger opp under vårt samfunnsansvar. 
  
I tillegg har vi tatt i bruk verktøy som støtte i arbeidet med å drive bærekraftig 
virksomhetsstyring. Særlig sentrale er: 
 

• likestilt arbeidsliv 
• miljøfyrtårn 
• klimabudsjett 

  
Framsikt - den røde tråden fra plan til realisering 
Høsten 2022 startet fylkeskommunen opp et prosjekt med å innføre en helhetlig 
løsning for virksomhetsstyring. Løsningen fra leverandøren Framsikt består av flere 
moduler som nå innføres gradvis i Agder fylkeskommune. 
  
Gjennom Framsikt vil fylkeskommunens styringsdokumenter digitaliseres og gjøres 
mer tilgjengelige for brukerne. Prosjektet har utgangspunkt i forbedring av 
arbeidsprosesser og endringsledelse. Løsningen fra Framsikt vil bidra til arbeidet 
med å vise en rød tråd fra Regionplan Agder 2030 til virksomhetsplaner for hver 
enkelt virksomhet og avdeling i fylkeskommunen. 
 

3.3.3 Internkontroll 
Internkontrollen kan vurderes i en modenhetsskala på fire trinn: Tilfeldig – Formalisert 
– Systematisert – Integrert og helhetlig. Agder fylkeskommunes internkontroll skal 
være systematisert. Dette defineres slik: 
  

• ansvaret og organisering er klarlagt 
• dokumentasjon er utviklet og tatt i bruk helt ut i organisasjonen 
• avvik håndteres fortløpende 
• risikoanalyser er gjennomført og repeteres årlig 
• nødvendige kontroller og forbedringer kjøres jevnlig som en del av årshjulet 

  
Strategi for innføring av internkontroll i Agder fylkeskommune inneholder 
fylkeskommunedirektørens krav og målsettinger til internkontroll. Strategien er basert 
på kommuneloven § 25, der internkontrollen beskrives gjennom fem punkter (bokstav 
a-e). 
  
Under beskrives status ved årsskiftet 2022/23 og planlagt aktivitet fremover: 
  
a)  Utarbeide en beskrivelse av virksomhetens hovedoppgaver, mål og organisering 
Avdelinger og virksomheter skal tilfredsstille alle krav til beskrivelse av egen 
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virksomhet, i tråd med strategien. Status for 2022 er at dette i stor grad er oppfylt, 
gjennom eksterne og interne nettsider og digitale samarbeidsarenaer. 
  
b)  Ha nødvendige rutiner og prosedyrer 
På en rekke områder må det nedfelles i forpliktende dokumenter som ansvarliggjør 
hvem som skal utføre tjenestene og hva, når og hvordan disse skal utføres. Gjennom 
hele 2022 har virksomhetene arbeidet godt med ferdigstillelse av nødvendig 
dokumentasjon. Minimumskravene beskrevet i strategien rundt dokumentasjon er for 
mange virksomheter på et tilfredsstillende nivå. Utvikling og revidering av 
dokumentasjon er et kontinuerlig arbeid. 
  
c) Avdekke og følge opp avvik og risiko for avvik 
Uønskede hendelser, avvik og forbedringer meldes inn og følges opp ved bruk av 
kvalitetssystemene QM+, Facilit (bygg og eiendom) og El-rapp (veiprosjekter). 
  
Antallet innmeldinger i QM+ har en stigende tendens utover høsten 2022. Det er 
iverksatt opplæring i innmelding og behandling av ulike typer meldinger i QM+, med 
hensikt å øke bevisstgjøring rundt avvikshåndtering som et middel for å trygge 
arbeidsplasser og levere bedre tjenester. 
  
Samferdsel følger opp alle typer hendelser i byggeprosjekter gjennom sitt 
rapporteringssystem, som omfatter oppfølging av hendelser med personskade, store 
materiellskader og på ytre miljø. Det utføres også jevnlig kontroll av lønns- og 
arbeidsvilkår for å forebygge sosial dumping. Nytt oppfølgingsprogram for HMS/SHA 
(sikkerhet, helse, arbeidsmiljø), ytre miljø, kontroll av lønns- og arbeidsvilkår for 
byggherre på samferdsel er i anskaffelsesfasen og tas i bruk i 2023. 
  
Fylkeskommunen skal også avdekke og følge opp risiko for avvik gjennom aktiv bruk 
av risiko- og sårbarhetsanalyser (ROS), modenhetsanalyser og andre verktøy for å 
avdekke områder som krever særskilt tiltak eller overvåking. Alle avdelinger og 
virksomheter skal gjennomføre en lokalt utviklet modenhetsanalyse. ROS-analyser 
hvor dette er nødvendig, skal foreligge for alle virksomheter innen utgangen av 2022. 
  
d) Dokumentere internkontrollen i den formen og det omfanget som er nødvendig 
Internkontrollrapporten er vedlegg til årsrapporten for Agder fylkeskommune, og 
behandles av kontrollutvalget. Sammen med internkontrollrapporten utarbeides en 
tiltaksplan basert på funn etter egenkontrollen for internkontroll. 
  
e) Evaluere og ved behov forbedre skriftlige prosedyrer og andre tiltak for 
internkontroll 
Årshjul for internkontrollen er utarbeidet og inneholder årlige sjekkpunkter og 
prosesser som sørger for å holde internkontrollen på systematisert nivå i årene 
fremover: 
  

• kontroll av informasjon om egen virksomhet på Agda og www.agderfk.no 
• revisjoner og vurderinger av styrende dokumenter 
• gjennomgang av innmeldte avvik/uønskede hendelser  
• gjennomgang av ROS-analyser  
• gjennomgang av dokumentasjon på utført internkontroll  
• egenkontroll for internkontrollen 
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Årshjulet tas i bruk fra og med 2023. 
  

3.3.3.1 Informasjonssikkerhet og personvern 

Agder fylkeskommune har siden sammenslåingen i 2020 hatt mål om økt 
digitalisering av tjenester, brukersentrert tjenesteutvikling og en mer effektiv og 
samordnet utnyttelse av felles IT-løsninger. Satsing på digitalisering av tjenester 
forutsetter satsing på personvern og informasjonssikkerhetsarbeidet, og at 
personvern og informasjonssikkerhet bygges inn i tjenesteutvikling, drift og 
forvaltning av fylkeskommunens IT-løsninger. 
  
Agder fylkeskommune fikk i 2022 pålegg fra Datatilsynet om å få på plass et 
internasjonalt anerkjent styringssystem for informasjonssikkerhet. Vi har derfor gått i 
gang med å innføre styringssystem basert på ISO 27000. Innføringen av et system 
for styring av informasjonssikkerhet og personvern (ISMS) basert på ISO 27000 
serien vil på sikt føre til en bedre og mer effektiv ivaretagelse av 
informasjonssikkerheten knyttet til vår behandling av data. 
  
For å ivareta informasjonssikkerheten og personopplysningssikkerheten på en god 
måte, er det nødvendig å få på plass et fagsystem for ivaretagelse av 
informasjonssikkerhet og personvern. 
 

3.3.3.2 Personvernombudet 

Personvernombudet skal være en faglig ressursperson, rådgiver, intern vaktbikkje for 
regeletterlevelse og kontaktpunkt for innbyggere som fylkeskommunen behandler 
personopplysninger om. Etter personvernregelverket er det obligatorisk å ha 
personvernombud for fylkeskommunen. Ombudets rolle og oppgaver er regulert i 
regelverket. 
  
Oppgaven med å gi råd og hjelp i ulike prosesser og valg, enten på forespørsel eller 
på eget initiativ, vil utgjøre den største delen av personvernombudets arbeid også i 
tiden fremover. Bistand til arbeidet med internkontroll vil ha høy prioritet. I 2023 vil 
personvernombudet prioritere oppgaver som styrker interne ansvarshaveres mulighet 
til å lykkes godt med personvernoppgaver. 
  
Personvernombudet vil i tiden fremover dreie mer oppmerksomhet over til 
kontrollerende virksomhet. Målet vil være at fylkeskommunen gjennom 
personvernombudets uavhengige blikk, får bedre oversikt over status og hva som bør 
prioriteres. Arbeidet her kan deles i to: 
 

• tematisk avgrensende undersøkelser hvor regeletterlevelse og prinsipper for 
god praksis vil bli sett nærmere på 

• måle og formidle status på og utvikling av fylkeskommunens personvernarbeid 
på et overordnet nivå 

 
Bistand til innbyggere, elever eller andre som henvender seg til personvernombudet, 
skal ha høy prioritet. Personvernombudet vil også prioritere eksternt samarbeid og 
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erfaringsutveksling. 
 

3.3.4 Eierstyring 
Agder fylkeskommune har etablert en egen styringsmodell i Stratsys for oppfølging 
av eierskap. Modellen tilrettelegger for helhetlig og effektiv eierstyring. Det er etablert 
en administrativ eierstyringsgruppe, som har den løpende oppfølgingen av 
eierskapene. 
  
Alle selskapene er nå kategorisert i samsvar med fylkestingets vedtak. Vi har tre 
kategorier; svært vesentlig, vesentlig og mindre vesentlig. Vi har søkelys på de svært 
vesentlige selskapene. Fylkesutvalget, som er fylkeskommunens eierutvalg, 
fremlegger årlig eierberetning til fylkestinget. 
  
I løpet av våren 2023 vil det fremmes en politisk sak til fylkestinget, hvor alle selskap 
spesifiseres. I saken vil det foreslås en anbefalt eierdialog mellom eierutvalg og det 
enkelte selskap, anbefalt styresammensetning, valgperiode, avklaring av valgnemnd 
mv. Det er ønskelig å forsterke styringsdialogen mellom eierutvalget og de svært 
vesentlige selskapene i tiden fremover. 
  
Kommuneloven § 26.1 krever at det minst én gang i valgperioden skal utarbeides en 
eierskapsmelding. I 2023 vil det bli arbeidet med en ny eierskapsmelding som skal 
vedtas av det nye fylkestinget høsten 2023. 
 

3.4 Utvikling i antall årsverk og sykefravær 
Årsverk 2021 Hittil i år 2022 

Faste årsverk 2606 2598 

Midlertidige årsverk 325 347 

  
Utviklingen i antall årsverk innenfor direktørområdene er nærmere beskrevet i egne 
kapitler for hvert av direktørområdene. 
 
Midlertidig ansatte (kvinner og menn) 
Årsaken til at medarbeidere er registret som midlertidig ansatt er sammensatt. I dag 
inngår frikjøpte tillitsvalgte, lærlinger, trainee, praksisplasser, prosjektstillinger, egne 
ansatte i prosjektstillinger, vikarer for fødselspermisjon og utdanningspermisjon. 
Oppdragstakere som eksamensvakter og sensorer inngår ikke i tallene for 
midlertidige ansatte. 
  

  2021 Hittil i år 2022 

Agder fylkeskommune 5,74 % 4,76 % 

Analyse og plan 2,38 % 2,03 % 

Folkehelse 11,05 % 7,89 % 

Innovasjon og 
organisasjonsutvikling 

4,92 % 3,64 % 
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  2021 Hittil i år 2022 

Næring, kultur og kulturminnevern 4,59 % 3,56 % 

Regionplan 2030 7,25 % 3,98 % 

Økonomi og styring 5,06 % 6,02 % 

Samferdsel og eiendom 3,61 % 3,30 % 

Utdanning 5,53 % 4,67 % 

Agder fylkeskommune skal arbeide forebyggende med sykefravær. Det skal være tett 
oppfølging fra leder til medarbeider, og det skal tilrettelegges for å sørge for at 
ansatte ikke blir lenge borte fra jobb. Målet er å ha maksimalt 5,5 prosent sykefravær 
innen 2030, ref. våre miljømål for helse. 
  
Det jobbes systematisk og kontinuerlig for å nå mål om 5,5 prosent sykefravær i 
Agder fylkeskommune. Dette skjer i tett samarbeid med Agder Arbeidsmiljø IKS og 
vernetjenesten. Informasjon og opplæring av sykefraværsrutiner gjennomføres 
regelmessig i hele organisasjonen. Forebygging av sykefravær vektlegges i 
opplæring av ledere i oppfølgingen av ansatte. 
 
I tertialrapportene og årsberetningen rapporteres det på sykefravær for hvert 
direktørområde, avdeling og virksomhet. 
 

3.5 HMS og etikk 
Agder fylkeskommune skal være en helsefremmende arbeidsplass som arbeider for 
et forsvarlig arbeidsmiljø. Dette skal vi gjøre for å sikre de ansattes fysiske og 
psykiske helse. Helse, miljø og sikkerhetsarbeidet (HMS) i Agder fylkeskommune 
skal være systematisk og ha søkelys på kontinuerlig forbedring. 
  

• Sikre ansattes arbeidsforhold gjennom forebygging og rutiner på 
arbeidsplassen. Eks. verneutstyr, sikring, stoffkartotek, vold og trusler og 
lignende 

• Varslingsrutiner skal være kjent og lett håndterbart, for blant annet å sikre at 
det ikke forekommer trakassering og kjønnsbasert vold 

• Alle ansatte skal ha kompetanse i bruk av Agda og QM+, både 
dokumentbibliotek og avviksmelding 

  
Miljøfyrtårnsertifiseringen har krav om at virksomheten har rutiner for å lære opp 
ansatte i grunnleggende helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid og holde dem oppdatert 
på endringer. Det gjennomføres årlig vernerunder og medarbeidersamtaler, og hvert 
tredje år måles medarbeidertilfredshet. Agder Arbeidsmiljø IKS yter 
bedriftshelsetjeneste og bistår med tjenester for å skape sunne og trygge 
arbeidsforhold. 
  
Etiske retningslinjer i Agder fylkeskommune skal gi medarbeiderne et verktøy for 
kritisk tenkning og etisk refleksjon. I tillegg utarbeides det tydelige retningslinjer for 
håndtering av saker innen enkelte områder. 
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4 Økonomiplan 

4.1 Agder2030 
Regionplan Agder 2030 er det overordnede strategiske styringsdokumentet for hele 
Agder. Den beskriver de viktigste utfordringene og mulighetene for landsdelen, hvor 
vi vil være i 2030, og hva som skal til for å nå våre konkrete mål. 
  
Planen er grunnlaget for politikkutformingen i Agder. Den er retningsgivende for 
prioritering, samordnet innsats og virkemiddelbruk fra ulike offentlige aktører. 
  
Regionplan Agder 2030 tegner et fremtidsbilde av Agder som en bærekraftig region 
med lave utslipp og gode levekår. Regionplan Agder 2030 har tre tverrgående 
perspektiver og fem tema som skal være hovedsatsingsområder frem mot 2030. 
  
Planen er førende for alle deler av organisasjonen og all aktivitet i Agder 
fylkeskommune. Økonomiplanen og årsbudsjettet skal gjenspeile aktiviteten 
fylkeskommunen gjør for å nå målene for Agder 2030. 
  
Arbeidet med å utarbeide ny planstrategi er påbegynt. Planstrategien vil avklare 
status for gjeldende strategier og planer, og behov for nye i neste valgperiode. 
  
Offentlige og private aktører på Agder har lang tradisjon med å samarbeide for å nå 
felles mål. Sammen har vi blant annet lyktes med å etablere universitetet, få på plass 
viktig infrastruktur, og trekke til oss nye offentlige og private arbeidsplasser. 
  
For at Agder skal bli en bærekraftig region med lave klimagassutslipp og bedre 
levekår, er det etablert et systematisk og forutsigbart samarbeid mellom kommuner 
og fylkeskommune og øvrige samarbeidspartnere i regionen. Målet er å styrke 
regional gjennomføringskraft og samarbeid om bærekraftig samfunnsutvikling. 
Fylkeskommunen koordinerer arbeidet med regional samhandlingsstruktur for 
#vårtagder. Skal vi lykkes med dette, er vi avhengige av å identifisere satsinger som 
er for store til å løses på kommunenivå, men som regionen kan samles om. Tiltakene 
som identifiseres gjennom #vårtagder er alle forankret i regionplanen som på den 
måten danner en god ramme for den regionale utviklingen. 
  
Det er etablert en modell med tre åpne fora for samfunnsutvikling. Foraene skal 
legge til rette for bred involvering, handling og måloppnåelse, og skal speile de tre 
gjennomgående perspektivene i Regionplan Agder 2030: 
  

• klima og miljø 
• levekår, likestilling, inkludering og mangfold 
• næringsutvikling og samarbeid om flere arbeidsplasser 

  
Samarbeidet skal videreføres og forsterkes i 2023. 
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4.1.1 Status mål i Regionplan Agder 2030 

4.1.1.1 Attraktive og livskraftige byer, tettsteder og distrikter 

Mål mot 2030 Direktørområde Indikator Resultat 
2020 

Resultat 
2021 

Resultat 
2022 

Det er attraktive og 
varierte bo- og 
arbeidsmarkeder i 
hele Agder 

Regionplan 2030 

Ensidig 
næringsstruktur 
(Herfindal-index) 

0,09 - - 

Befolkningsvekst 0,7 % 0,5 % 0,7 % 

Antall 
sysselsatte etter 
arbeidssted 

138 518 143 139 - 

Byer, tettsteder og 
bygdesentre er 
utviklet kompakt 
og med kvalitet. 
Stedene har gode 
og inkluderende 
bomiljøer og 
møteplasser. 

Analyse og plan 

Antall nye 
bygninger i 
utvidelsen 
mellom fjorårets 
og eksisterende 
tettstedsgrenser 

193 - - 

Kommunesentrene 
har et variert 
arbeidsliv, 
tjeneste- og 
opplevelsestilbud 

Næring, kultur og 
kulturminnevern 

Andel bosatt i 
sentrumssoner 

3,4 % 3,4 % - 

Andel bosatte i 
tettsteder med 
trygg tilgang til 
rekreasjonsareal 

75 % - - 

Andel ansatte i 
sentrumssoner 

24,6 % 23,7 % - 

Flere har tilgang 
på bolig og bomiljø 
tilpasset sin 
livssituasjon 

Analyse og plan 

Andel personer 
som bor trangt 

7,7 % 7,4 % - 

Andel 
husholdninger 
med gjeld større 
enn 3 ganger 
samlet inntekt 

20 % - - 

Andel som leier 
bolig 

15,8 % 15,6 % - 

 
Agder hadde en befolkningsvekst fra 2021 til 2022 på 0,7 prosent. Dette er rett over 
det nasjonale snittet som var 0,6 prosent. 80 prosent av befolkningsveksten i 
perioden fra 2017−2022 har kommet i kristiansandsregionen. 
  
De kommunene som har hatt høyest prosentvis vekst i perioden er Froland, 
Lillesand, Grimstad og Kristiansand. Det var tolv kommuner som opplevde 
befolkningsnedgang, og kommunene med størst prosentvis nedgang var Valle, 
Bygland, Gjerstad og Åmli. 
  
Agder hadde en økning i antall sysselsatte i fylket på 3,3 prosent fra 2020 til 2021, 
mens den gjennomsnittlige økningen for Norge var på 3,0 prosent. De næringene i 
Agder med høyest prosentvis vekst var bergverksdrift og -utvinning, overnattings- og 
serveringsvirksomhet og elektrisitet, vann og renovasjon. 
  
Det har vært en liten økning i andel personer som er bosatt i sentrumssoner i 
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perioden fra 2016−2021. Andelen har gått opp fra 3,1 prosent i 2016 til 3,4 prosent i 
2021. Andelen har for hele landet økt fra 6,0 prosent i 2016 til 6,4 prosent i 2021. 

Andelen ansatte i sentrumssoner har holdt seg stabilt på ca. 24 prosent i perioden fra 
2016−2021. Hvis vi sammenligner med snittet for Norge, var andelen der 30,7 
prosent i 2016 og 29,9 prosent i 2021. 

Indikatorer for boligstandard og bomiljø viser at personer som leier bor dårligere enn 
personer som eier. I Agder har andelen som leier økt i perioden fra 2015−2021, og 
var i 2020 på 15,6 prosent. Dette er under gjennomsnittet for landet som var på 18,1 
prosent i 2021. 

Trangboddhet er én av flere indikatorer på redusert bokvalitet. Bokvalitet har 
betydning for helse på flere måter. En vanskelig bosituasjon kan påvirke barn og 
unges levekår og helse; det påvirker skoleprestasjoner og deres sosiale liv. 
Vedvarende lav bokvalitet og langvarig leie av bolig øker sannsynligheten for at barn 
ikke tar med venner hjem. Andelen personer som bor trangt i Agder har holdt seg 
veldig stabilt i perioden 2015−2021, og var i 2021 på 7,4 prosent. Dette er godt under 
landsgjennomsnittet, som var 9,8 prosent. 

4.1.1.2 Verdiskaping og bærekraft 

Mål mot 2030 Direktørområde Indikator Resultat 
2020 

Resultat 
2021 

Resultat 
2022 

Flere 
vekstkraftige 
små og 
mellomstore 
bedrifter er 
etablert. 

Næring, kultur 
og 
kulturminnevern 

Nyetableringer 
per 1000 
innbyggere 

11,8 12,9 - 

Andel foretak 
som har 
overlevd i fem år 
fra 
etableringsåret 

- - - 

Det er høyere 
sysselsettingsv
ekst enn i 
landet for 
øvrig, med 
fokus på nye 
potensialer for 
bærekraftig 
verdiskaping. 

Regionplan 
2030 

Sysselsettingsa
ndel, 
aldergruppe 20-
66 år 

72,3 % 73,8 % - 

Andel av 
virksomheter 
med FoU 
(prosent) 

20 % - - 

Næringsstruktu
ren er mer 
variert og 
preget av godt 
samarbeid med 
akademia og 
offentlig sektor. 

Næring, kultur 
og 
kulturminnevern 

Ensidig 
næringsstruktur 
(Herfindal-index) 

0,09 - - 

Andel 
sysselsatte 
innen 
næringene 
informasjon og 
kommunikasjon 

1,9 % 1,9 % -
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Agder har gjennom mange år utmerket seg som en gründerregion med mange  
nyetableringer. I 2021 ble det etablert ca. 4 000 nye foretak i Agder, noe som utgjør 
5,3 prosent av alle nyetableringer i landet. Antall nyetableringer per 1 000 innbyggere 
har i perioden 2015−2021 økt fra 10,5 til 12,9. I samme periode har gjennomsnittet 
for Norge økt fra 11,2 i 2015 til 14,0 i 2021. 
  
Det har vært en liten økning i andel foretak som har overlevd i fem år fra 
etableringsåret når vi ser på perioden fra 2015 til 2019. I 2015 var andelen 29,6 
prosent og denne har økt til 31 prosent i 2019. Hvis vi ser på tall for Norge, har 
andelen foretak som har overlevd fem år økt fra 27,3 prosent i 2015 til 27,6 prosent i 
2019. Agder har en høyere overlevelsesrate enn landsgjennomsnittet. 
  
Sysselsettingsandelen er andelen personer i en viss aldersgruppe som arbeider, sett 
i forhold til befolkningen i samme aldersgruppe. Siden andelen sysselsatte blir regnet 
i prosent av befolkningen, er utviklingen i sysselsettingsandelen avhengig av to 
forhold: utviklingen i antallet sysselsatte og befolkningsveksten. 
  
Agder er det fylket med lavest sysselsettingsandel per 2021. Det er store forskjeller 
mellom kommunene i fylket. Det er lavest sysselsettingsandel helt øst i Agder, og 
høyest sysselsettingsandel i de minst sentrale kommunene. 
  
Tabellen nedenfor viser sysselsettingsandeler for 2021. Sysselsettingsandelen har 
fra 2020 til 2021 gått opp både for Agder og Norge. 
 

20-66 Begge kjønn Menn Kvinner 

Agder 73,8 76,4 71,1 

Norge 77,1 79,2 74,9 

  
Et av de overordnede målene i Regionplan Agder 2030 er at klimagassutslippene 
skal ned med 45 prosent. I forbindelse med Agder fylkeskommunes arbeid med 
klimabudsjett, er det utarbeidet en målbane som viser hvor mye utslippene må 
reduseres hvert år fra 2017 for å nå målet i 2030. Agder reduserte sine utslipp med 

Mål mot 2030 Direktørområde Indikator Resultat 
2020 

Resultat 
2021 

Resultat 
2022 

Andel 
sysselsatte 
innen 
næringene 
teknisk og 
forretningsmessi
g tjenesteyting 

8,8 % 8,9 % - 

Verdiskaping 
er basert på 
bærekraftig 
bruk av 
menneskelige 
ressurser og 
naturressurser. 

Regionplan 
2030 

Direkte 
klimagassutslipp 
i Agder i tonn 
CO2 
ekvivalenter. 

1 222 532 - - 

Fysisk nedbygd 
areal, km² 

110,5 111,3 109,1 

Omdisponering 
av dyrket mark 
(dekar) 

246 115 - 
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5,5 prosent fra 2018 til 2019, men utslippene økte med 1,8 prosent fra 2019 til 2020. 
Konsekvensen av dette er at Agder i 2020 er et godt stykke bak skjema for å nå 
målet om 45 prosent reduksjon i 2030. 
  
Norges arealer skal forvaltes slik at natur- og kulturmiljøer, landskap og viktige 
kvaliteter i omgivelsene blir tatt vare på i hele landet. I tillegg skal by- og 
tettstedsutviklingen være basert på planleggingsprinsipper som er areal- og 
energibesparende. Statistikker som viser omfanget av arealbruk og tilgjengelige 
arealressurser er svært viktige beslutningsgrunnlag. I perioden fra 2015−2021 har 
fysisk nedbygd areal per år ligget på ca. 110 km² i Agder. Dette inkluderer både areal 
dekket av bygninger og areal dekket av veibane. 
  

4.1.1.3 Utdanning og kompetanse 

Mål mot 2030 Direktørområde Indikator Resultat 
2020 

Resultat 
2021 

Resultat 
2022 

Sysselsettingen 
har økt, særlig for 
utsatte og 
marginaliserte 
grupper. 

Utdanning 

Sysselsettingsandel, 
aldergruppe 20-66 år 

72,3 % 73,8 % - 

Sysselsettingsandel 
innvandrere gruppe 2, 
aldersgruppe 20-66 år 

53,7 % 58,4 % - 

Andel med overgang 
til arbeid og/eller 
utdanning ett år etter 
endt 
introduksjonsprogram. 

62,0 % - - 

Det har skjedd 
betydelige 
forbedringer når 
det gjelder 
likestilling, 
inkludering, fysisk 
og psykisk helse. 

Folkehelse 

Andel sysselsatte 
kvinner som jobber 
deltid, aldersgruppe 
20-66 år. 

46,5 % - - 

Andel unge mottakere 
av uføreytelser (3 års 
glidende 
gjennomsnitt), 
aldersgruppe 18-29 år 

2,5 % - - 

Barnehager, 
skoler, høyere 
utdanning og 
bedrifter fremmer 
kultur for læring, 
helse og trivsel. 

Utdanning 

Andel som opplever 
mobbing 

- 4,1 % 3,3 % 

Faglig motivasjon på 
skolen, snittskår, skala 
1-5 

- 3,7 3,8 

Mestring på skolen, 
snittskår, skala 1-5 

- 4,0 4,0 

Trivsel på skolen, 
snittskår, skala 1-5 

- 4,3 4,3 

En høyere andel 
elever og 
studenter 
gjennomfører 
videregående 
opplæring, 

Utdanning 

Fullføringsgrad 
videregående skole 
(5/6 år) 

78,1 % 80,0 % - 

Andel som 
gjennomfører 
læretiden på normert 
tid 

54,2 % 57,5 % - 
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Mål mot 2030 Direktørområde Indikator Resultat 
2020 

Resultat 
2021 

Resultat 
2022 

fagskole og 
høyere utdanning. 

Andel med 
universitets- og 
høgskoleutdannelse 

31,2 % 31,9 % - 

Det er god 
balanse mellom 
tilbud og 
etterspørsel etter 
kompetanse i det 
regionale 
arbeidsmarkedet. 
 
 

Regionplan 
2030 

Andel virksomheter 
som opplever 
rekrutteringsproblemer 

13 % 14 % 15 % 

Mangel på 
arbeidskraft (antall) 

2 100 1 850 3 150 

Andel fagarbeidere 
utenfor arbeid og 
utdanning 

8,1 % 7,2 % - 

Agder er 
internasjonalt 
anerkjent som 
kompetanseregion 
for fremtidens 
produksjon, 
distribusjon og 
bruk av energi. 

Utdanning 

Andel av energiforbruk 
som kommer fra 
fornybare kilder 
(elektrisitet og bio) 

 
 

67 % 

 
 
- 

 
 
- 

Agder har en sterk 
internasjonal 
orientering i 
undervisningen på 
alle nivå. 

Regionplan 
2030 

Tildeling Erasmus+ til 
grunnopplæring per 
innbygger i fylket 

11,6 - - 

Antall utenlandske 
studenter på UiA 

324      361 - 

 
Blant innvandrere er det lavere sysselsetting enn i befolkningen for øvrig. Dette 
gjelder både blant menn og kvinner, men sysselsettingen er lavest blant 
innvandrerkvinnene. 
  
Statistikk for 2021 viser at det i Agder var 58,4 prosent av innvandrere fra gruppe 2 
land (Asia, Tyrkia, Afrika, Latin-Amerika, Europa utenom EU/EFTA, Oseania utenom 
Australia og New Zealand) som var sysselsatt. Andelen har økt i perioden 
2015−2021. Hvis vi ser på gjennomsnittet for Norge, har det økt fra 55,4 prosent i 
2015 til 63,4 prosent i 2021. Sammenlignet med sysselsettingsandelen for 
befolkningen samlet i Agder, var sysselsettingsandelen for innvandrere fra gruppe 2 
land ca. 15 prosentpoeng lavere. 
  
Tall for Norge viser at 62 prosent av dem som gikk ut av introduksjonsprogrammet for 
nyankomne innvandrere i 2019, var i arbeid eller utdanning ett år etter endt program 
(2020). Året før var andelen 66 prosent. Hvis vi ser på tall for Agder, økte andelen fra 
54 prosent i 2016 til 71 prosent i 2019, men gikk ned til 62 prosent i 2020. Fra og 
med 2010 har det vært en nasjonal målsetting at minst 70 prosent skal være i arbeid 
eller under utdanning innen ett år etter endt introduksjonsprogram. 
  
Generelt jobber kvinner mer deltid enn menn, og i Agder er det en betydelig høyere 
andel kvinner i deltid enn det er i landet som helhet. Dette bidrar til å reprodusere 
kjønnsforskjeller og reduserer verdiskapingen i regionen. Det har vært nedgang i 
andel kvinner som jobber deltid i Agder fra 54,6 prosent i 2015 til 46,5 prosent i 2020. 
Landsgjennomsnittet var i 2020 på 37,3 prosent. 
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Tall for 2020 viser at det er store regionale forskjeller i Agder, men: 
 

• alle kommunene på Agder (unntatt Bykle) har vesentlig høyere deltidsandel 
blant kvinner enn landsgjennomsnittet 

• i 18 kommuner jobber flertallet av kvinnene deltid 
  
Tabellen nedenfor viser andel som jobber deltid i 2020. 
 

20-66 år Begge kjønn Menn Kvinner 

Agder 31,8 18,6 46,5 

Norge 26,5 16,7 37,3 

Gjennomføring av videregående opplæring måles fem år etter påbegynt opplæring 
for elever på studieforberedende programmer, og seks år etter start i Vg1 for elever 
som begynte på ett av de yrkesfaglige utdanningsprogrammene. Etter innføringen av 
Kunnskapsløftet i 2006 har andel ungdommer som består videregående, økt 
betydelig. 
  
Agder har hatt høyere fullføringsgrad enn landsgjennomsnittet for elever som fullførte 
videregående opplæring i perioden 2015-2018. I 2019 var fullføringsgraden i Agder 
lik landsgjennomsnittet på 78,1 prosent, mens tallene for 2020 og 2021 viser at 
Agder nå har en lavere fullføringsgrad enn gjennomsnittet for landet. Agder hadde en 
fullføringsgrad på 80,0 prosent i 2021, mens gjennomsnittet for landet var 80,4 
prosent. 
  
Gjennomføring av videregående opplæring påvirker gjennomføring av høyere 
utdanning og øker mulighetene for å få jobb, og er avgjørende for å øke levekårene. 
  
For å oppnå fag- eller svennebrev, må lærlingene fullføre læretiden og bestå 
fagprøven. En god del av dem som fullfører yrkesfag, har ikke fullført læretiden innen 
to år, som er normert tid. Andelen øker betraktelig når enn ser på hvor mange som 
har fullført innen tre år etter påbegynt læretid. 
  
Andelen som gjennomførte læretiden på normert tid, var på ca. 54 prosent for Agder i 
perioden 2018−2020. Siste tall for 2021 viser at andelen har økt til 57,5 prosent for 
Agder som er godt over landsgjennomsnittet på 54,4 prosent. 
  
Andelen med universitets- og høgskoleutdannelse sier noe om grad og type 
kompetanse i regionen. Hvis vi ser på utviklingen i perioden fra 2016 til 2021, har 
andelen økt med 3,2 prosentpoeng i Agder. Agder har per 2021 en andel på 31,9 
prosent som har universitets- og høgskoleutdannelse, mens landsgjennomsnittet er 
36,0 prosent. Avstanden til landsgjennomsnittet har vært stabil for Agder i perioden. 
  
Bedriftsundersøkelsen til NAV gir en indikasjon på balansen mellom tilbud og 
etterspørsel etter kompetanse i det regionale arbeidsmarkedet. Resultatene fra 
undersøkelsen i 2022 viste at 15 prosent av bedriftene i Agder opplevde 
rekrutteringsproblemer. Agder har den nest laveste andelen bedrifter som opplever 
rekrutteringsproblemer av alle fylkene, og gjennomsnittet for Norge er 17 prosent. 
Samtidig som en relativt lav andel bedrifter opplever rekrutteringsproblemer, så 
oppgir bedriftene i Agder en samlet mangel på arbeidskraft på 3 150 personer. Dette 
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er en økning på ca. 1 500 personer fra undersøkelsen i 2021. 
  

4.1.1.4 Transport og kommunikasjon 

Mål mot 2030 Direktørområde Indikator Resultat 
2020 

Resultat 
2021 

Resultat 
2022 

Der er etablert 
miljøvennlige, 
effektive, sikre og 
universelle 
utformete 
mobilitetsløsninger. 

Samferdsel og 
eiendom 

Elektrifiseringsgrad 
veitrafikk 

3 % - - 

Klimagassutslipp 
veitrafikk 

342 386 - - 

Antall drepte eller hardt 
skadede i trafikken 

40 49 - 

Nødvendig 
infrastruktur for et 
lavutslippssamfunn 
er bygd ut. 

Samferdsel og 
eiendom 

Antall ladepunkter for el-
bil 

1 086 1 170 1 233 

Andel med tilbud om 
nyeste 
bredbåndsteknologi (fiber) 

81 % 87,9 % - 

Antall km årlig utbygd 
gang og sykkelvei 

20,5 15,1 - 

Antall km gang og 
sykkelvei 

587 619 - 

Infrastruktur for 
transport og 
kommunikasjon er 
tilpasset 
klimaendringer og 
ekstremsituasjoner. 

Samferdsel og 
eiendom 

Andel kilometer fylkesvei 
med dårlig eller svært 
dårlig dekketilstand av 
alle fylkesveier (prosent) 

 
 

31,9 % 

 
 

35,0 % 

 
 
- 

Digital infrastruktur 
er robust, har god 
kapasitet og 
internasjonal 
tilknytning. 

Samferdsel og 
eiendom 

Andel med tilbud om 
nyeste 
bredbåndsteknologi (fiber) 

 
81 % 

 
87,9 % 

 
- 

Planlegging av 
arealbruk og 
transportsystem 
skal fremme en 
bærekraftig 
samfunnsutvikling. 

Samferdsel og 
eiendom 

Antall nye bygninger i 
utvidelsen mellom 
fjorårets og eksisterende 
tettstedsgrenser 

193 - - 

Andel elektriske biler 10,6 % 13,9 % - 

Agder er forberedt 
på fremtidens 
transportløsninger. 

Samferdsel og 
eiendom 

Antall ladepunkter for el-
bil 

1 086 1 170 1 233 

 
Det generelle trekket er at transportmiddelfordelingen i kristiansandsregionen og de 
enkelte kommunene i regionen har vært relativt stabil i perioden fra 2005 til 2018/19. 
Det er noen mindre endringer fra år til år, men disse er innenfor den usikkerheten 
man kan forvente å finne i slike utvalgsundersøkelser. Den siste reisevaneunder-
søkelsen som ble gjennomført i 2018/19 viser at 18 prosent av reisene er til fots, 7 
prosent sykkel, 8 prosent kollektiv og 55 prosent bil i kristiansandsregionen. Hvis vi 
ser på reiser under ti kilometer er andelen til fots, sykkel og kollektiv noe høyere, og 
samlet andel er 35,4 prosent. 
  
Klimagassutslippene fra veitrafikk har gått ned i perioden fra 2015−2020 med 15,3 
prosent. De absolutte tallene viser en nedgang fra 404 586 tonn (CO₂-ekvivalenter) til 



Økonomiplan 2023-2026, klimabudsjett og budsjett 2023 26(221) 

342 386 tonn (CO₂-ekvivalenter). I samme periode har elektrifiseringsgraden for 
veitrafikk økt fra under én prosent i 2015 til tre prosent i 2020. Hvis vi ser på 
elektrifiseringsgraden for personbiler, så var den i 2021 på 13,9 prosent i Agder. 
  
I overgangen fra fossil bilpark til stadig økende andel elektriske kjøretøy, er det viktig 
at infrastrukturen bygges ut raskt nok til å håndtere dette. Hvis vi ser på antall 
ladepunkter for el-bil, har det vært en økning fra 134 til 1 233 de siste ti årene. I 
samme periode har antall el-biler økt fra 148 til 22 452, så antall el-biler per 
ladepunkt har gått kraftig opp. 
  
Formålet med statistikken over vegtrafikkulykker, er å gi informasjon om ulykker og 
skader i trafikken som er rapportert til politiet. Statistikken er viktig for å beskrive 
trafikksikkerheten og utviklingen over tid. Statistikken skal gi underlag for å analysere 
problemområder samt effekten av tiltak som iverksettes. Tall for 2021 viser at det i 
Agder var 44 personer som ble hardt skadd og fem som ble drept i trafikken. Dette er 
det nest laveste antall drepte i trafikken som er registrert i denne tidsserien med 
statistikk. 
  
Det Digitale Agder har i mange år arbeidet for god mobildekning og bredbånd til 
husholdninger i landsdelen. Status i 2021 for kommunene i Agder viser at det er store 
variasjoner mellom kommunene når det gjelder hvor mange som har tilbud om 
nyeste bredbåndsteknologi (fiber). Andelen som i 2021 hadde tilbud om nyeste 
bredbåndsteknologi (fiber) i Norge var 75,5 prosent. Andelen for Agder er nest 
høyest blant fylkene i landet og var i 2021 på 87,9 prosent. Dette er en kraftig økning 
for Agder og opp fra 63 prosent i Aust-Agder og 65 prosent i Vest-Agder i 2018. 
Tilgang til nyeste informasjons- og kommunikasjonsteknologi gjør det enklere å velge 
den mest klimavennlige løsningen for innbyggerne og besøkende. 
  

4.1.1.5 Kultur 

 Mål mot 2030 Direktørområde Indikator Resultat 
2020 

Resultat 
2021 

Resultat 
2022 

Tettheten av 
kunstnere og 
kulturarbeidere er 
den høyeste i landet 
utenfor Oslo. 

Næring, kultur og 
kulturminnevern 

Antall kunstnere og 
tildelinger fra 
Statens 
kunstnerstipend - 
rangering norsk 
kulturindeks 

8 - - 

Antall sysselsatte 
kulturarbeidere - 
rangering norsk 
kulturindeks 

6 - - 

Alle innbyggere har 
muligheter til å delta 
på fellesarenaer for 
kultur og idrett og til 
å utvikle egne 
kreative evner. 

Næring, kultur og 
kulturminnevern 

Andel ungdommer 
som er medlem av 
en organisasjon, 
klubb, lag eller 
forening. 

- - 52 % 

Frivillighet er 
drivkraft i 
videreutviklingen av 

Folkehelse 
Verdi av frivillig 
innsats i 
idrettslagene 

861 876 - 
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 Mål mot 2030 Direktørområde Indikator Resultat 
2020 

Resultat 
2021 

Resultat 
2022 

Agders kultur- og 
idrettsliv. 

Antall frivillige pr. 
1000 innbygger 
(kultur) 

41,4 - - 

 
Den totale andelen ungdommer som er medlem av en organisasjon, klubb, lag eller 
forening har gått ned fra 63 prosent i 2016, til 56 prosent i 2019 og 52 prosent i 2022. 
Tallene fra 2016 er ikke direkte sammenlignbare med tallene fra 2019 og 2022, siden 
de i 2019 og 2022 også inkluderer elever på Vg2 og Vg3. Hvis vi ser på resultatene 
for 2022 så ser vi at andelen som er medlem går gradvis nedover fra 63 prosent på 
åttende trinn til 42 prosent på Vg3. 
  
Statistisk Sentralbyrå (SSB) har utarbeidet en modell som viser verdien av den 
frivillige innsatsen som gjøres i idrettslagene. Agder Idrettskrets har regnet ut hva 
dette betyr av verdi per kommune. Verdien sier hvor mye det ville kostet hvis noen 
skulle lønnet de frivillige for den jobben de gjør. Samlet for Agder ble verdien 
beregnet til å være 938 millioner kroner i 2019, 861 millioner kroner i 2020 og 876 
millioner kroner i 2021. Utviklingen i antall frivillige årsverk og verdi frivillig arbeid gir 
en indikasjon på frivillighetens bidrag i videreutviklingen av Agders idrettsliv. 
  
Frivillighet er også svært viktig for det lokale kulturlivet. Kulturindeksen presenterer 
aktivitetstall basert på medlemstall for fem kulturaktiviteter: Kor, korps, husflidslag, 
historielag og kunstlag. Hvis vi ser på tallene for antall frivillige per 1 000 innbygger 
(kultur), så har det vært en nedgang for Agder i perioden 2017−2020. 
  
Agder var i 2020 rangert på sjette plass blant fylkene i Norge når det kommer til 
«Antall sysselsatte kulturarbeidere». Fylket har hatt samme rangering i fem av de 
seks siste årene (2015−2020). 
 

4.1.2 Næringsutvikling og samarbeid om nye arbeidsplasser 

4.1.2.1 Satsinger 2023-2026 

Første samling i forum for næringsutvikling og samarbeid om nye arbeidsplasser 
identifiserte følgende føringer for å lykkes med regionalt utviklingsarbeid: 
 

• regionen må bygge på regionale komparative fortrinn, og spesielt utnytte 
kraftressursene og sikre krafttilgang 

• regionen må samle seg om de store utviklingsprosjektene, og utarbeide klare 
progresjonsplaner 

• ferdig regulert næringsareal må være tilgjengelige og synlige for større 
industrielle etableringer 

  
Å mobilisere og rekruttere arbeidskraft er en av Agders største utfordringer. 
Regionens tilbud av kompetanse, inklusive tilbudet av etter- og videreutdanning, må 
tilpasses arbeidslivets behov. Det må være balanse i arbeidsmarkedet. 
  
Skal Agder fremstå attraktiv, med attraktive lokalsamfunn, må vi bygge et godt 
omdømme både i, og ikke minst utenfor Agder. Regionen må være offensiv og 
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modig, og synliggjøre en kultur for mangfold og inkludering. Da vil vi også øke vår bo- 
og vertskapsattraktivitet. 
  
Et viktig verktøy i næringsutviklingen, er også å bruke offentlige anskaffelser som et 
strategisk verktøy. 
  
Fylkeskommunen har delt inn utvalgte satsinger og aktiviteter for fireårsperioden i 
følgende tre overskrifter: 
 

• flere vekstkraftige bedrifter 
• flere egder i arbeid 
• et attraktiv og bærekraftig Agder 

  
Flere vekstkraftige bedrifter 
Agder har et stort behov for flere vekstkraftige bedrifter i regionen, både for fremtidig 
verdiskaping og for å skape en større bredde i arbeidsmarkedet. Dette er også 
avgjørende for å øke vår bo- og næringsattraktivitet i regionen. 
  
Et av fylkeskommunens bidrag i dette arbeidet er å tilrettelegge for at regionen har et 
innovativt, oversiktlig og koordinert virkemiddelapparat. Etableringen av et 
interkommunalt selskap med tjenesteleveranse på etablerertjenester, er et konkret 
tiltak for 2023. 
  
Mye av innovasjon og utvikling skjer i etablerte bedrifter. Ved å understøtte de 
etablerte klyngenes arbeid, understøttes også regional næringsutvikling. 
  
Regionen har en sterk prosessindustri og dette er et fortrinn regionen må benytte i 
omstillingen til det grønne skiftet. Regionen har også en sterk maritim 
leverandørindustri, som har alle muligheter for å ta en nasjonal og internasjonal 
posisjon knyttet til havvind. For å lykkes i dette arbeidet, må vi øke vår vertskaps- og 
bostedsattraktivitet. Det gjør vi ved å arbeide på tvers av sektorer og etater. 
  
Agder må satse på, og utvikle et bredere og bedre tilbud for etter- og videreutdanning 
innrettet mot fremtidens behov, i dialog med Universitetet i Agder. Det må satses på 
tilbud som bidrar til grønn omstilling. 
  
Større industrielle etableringer i regionen gir også ringvirkninger i form av nye 
muligheter for etablering av mindre og innovative bedrifter. Agder fylkeskommunes 
tilskuddsordninger til nye næringer er et effektivt verktøy som det satses videre på. 
  
Offentlig fellesinnkjøp på Agder (OFA) er et innkjøpssamarbeid som består av Agder 
fylkeskommune og samtlige kommuner på Agder. OFA kan brukes strategisk i 
regionens omstilling til grønn og mer bærekraftig næringsutvikling. OFA kan også 
gjennomføre ulike leverandørutviklingstiltak for å bistå næringslivet på Agder. 
  
Flere egder i arbeid 
Agder har landets laveste sysselsettingsandel med 75,7 prosent (landet: 79,2 
prosent). Vi må jobbe systematisk – og tenke utradisjonelt – for å lykkes med å 
mobilisere den mulige arbeidskraften blant dem som står utenfor arbeidsstyrken i 
dag. 



Økonomiplan 2023-2026, klimabudsjett og budsjett 2023 29(221) 

  
Utdanning spiller en helt sentral rolle for å bedre levekårene. En god skole for alle er i 
seg selv det viktigste virkemiddelet for å sikre inkludering, integrering og deltakelse. 
Opplæringen skal gi elevene de faglige ferdighetene og den sosiale kompetansen de 
trenger. Utdanning er også veien til arbeid. Agder fylkeskommune jobber for å oppnå 
målet om at 90 prosent av våre ungdommer fullfører videregående skole i 2030. 
  
Arbeidslivets behov for arbeidskraft er stort og stadig økende. Det gjelder særlig 
yrkesfag. Skal vi lykkes med å møte arbeidslivets behov, må vi sammen arbeide for 
at en større andel av unge og voksne kvalifiserer seg, slik at de kan rekrutteres til 
arbeidslivet. Dette er avgjørende for at Norge kan opprettholde dagens 
velferdssamfunn. 
  
Det er igangsatt en større satsing innen yrkesfag for å møte samfunnets behov for 
flere fagarbeidere. Allerede i 2022 ser vi at flere får læreplass. Denne satsingen må 
intensiveres og videreføres i hele planperioden. 
  
Det er igangsatt flere store prosjekt i regionen som skal bidra til å inkludere flere 
egder i arbeidslivet. Eksempler på dette er LEIDA, Flere i arbeid og KOM-IT. Slike 
initiativ bør jevnlig evalueres, og understøttes dersom de viser å gi ønsket effekt. Det 
bør også etableres arenaer for erfaringsdeling av slike tiltak. Gjennom slike initiativ 
kan man også i større grad skreddersy tilbudene til lokale behov. 
  
Ungt Entreprenørskap er en ideell, landsomfattende organisasjon som sammen med 
utdanningssystemet, næringslivet og andre aktører jobber for å utvikle barn og unges 
kreativitet, skaperglede og tro på seg selv. En sterkere satsing på tilbudet i Agder kan 
bidra til at regionen lykkes med å få flere unge i arbeid 
  
Agder fylkeskommune har i 2022 utarbeidet en regional strategi for kraftforedlende 
industri. Strukturen i kompetansetilbudet må tilpasses næringslivets behov. 
Automatiseringen i næringslivet skaper nye muligheter for arbeidstakere i 
arbeidslivet. «Industri 5.0» setter fokus på arbeidstakere og arbeidssituasjon som 
positive drivere for endring og vellykket gevinstrealisering, ved hjelp av ny teknologi. 
  
Gjennom å tenke nytt om innretningen til tilskuddsordningen Bedriftsintern opplæring 
(BIO), kan vi også jobbe mer systematisk for å inkludere dem som står utenfor i 
arbeidsmarkedet. 
  
Satsingen på sosialt entreprenørskap kan også være et instrument for å understøtte 
større grad av mobilisering og inkludering i arbeidslivet. 
  
Agder fylkeskommune bidrar årlig med flere millioner kroner til de regionale 
næringsfondene. Vi ønsker å tydeliggjøre utlysnings- og tildelingskriteriene, slik at det 
i større grad kan legges vekt på ønskede sysselsettingseffekter. 
  
Et attraktivt og bærekraftig Agder 
Å arbeide med Agders vertskapsattraktivitet er sammensatt og krever god 
planlegging og styring av avhengigheter og prosesser, samt tilgang på ressurser med 
relevant kompetanse for å støtte gjennomføringen. For å øke vertskapsattraktiviteten 
stilles det krav til at det arbeides systematisk på ulike nivåer. Erfaringer viser at det er 
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lokalsamfunn og regioner hvor det er nært samarbeid om vertskapsattraktivitet at 
man oppnår best resultater. 
  
Reetableringen av Invest in Agder-funksjonen, med riktig kompetanse, godt 
samarbeid med kommunene i Agder og en offensiv tilnærming til arbeidet opp mot 
Invest in Norway, vil være avgjørende for å lykkes med å tiltrekke seg nye og store 
industrielle etableringer. 
  
En vellykket operasjonalisering av strategien for kraftforedlende industri vil også 
være av avgjørende betydning for å skape et attraktivt og bærekraftig Agder. 
  
En god transportinfrastruktur er avgjørende for å sikre vellykkede industrietableringer. 
Særlig viktig er tilstrekkelig og sikker veikapasitet. Det er avgjørende at transport til 
og fra industriområder har god kapasitet og høy standard. 
  
De prioriterte fylkesvegene for næringslivet i Agder er følgende: 
 

• Fv. 415 Simonstad – Selåsvatn i Åmli kommune 
• Fv. 475 Neskilen – Heftingsdalen i Arendal kommune 
• Fv. 42 Gåsehellertunnelen i Sirdal kommune 
• Fv. 460 Udland − Remesvik i Lindesnes kommune 

  
For at en region skal være attraktiv for næringsetableringer, må den også være 
attraktiv både å bo i og besøke. En aktiv tilnærming til utvikling av reiselivs- og 
opplevelsesindustrien vil ikke bare gagne tilreisende, men også fastboende. Like 
viktig som å ha spennende jobber, er det å ha et tilbud på fritiden som er attraktivt. 
  
Et aktivt klyngearbeid gjennom Visit Sørlandet Utvikling kan bidra til å øke tilbudet og 
attraktiviteten til regionens reiseliv og opplevelsesindustri. 
  
Kulturnæringene er også viktige for å øke en regions attraktivitet. I tillegg til å øke 
tilbudet av kulturbaserte næringer, må det satse på å styrke det økonomiske 
næringsfokuset i disse. 
  
Et viktig premiss for å styrke reise- og opplevelsesnæringene er også et godt utviklet 
samferdselstilbud. Man må på en enkel måte komme seg til og fra attraksjoner, også 
med bruk av et kollektivtilbud. 
  
I 2019 ble dans, spill, stev og stevleik fra Setesdal hedret med plass på UNESCOs 
liste for immateriell kulturarv. Det treårige prosjektet Setesdalsfolk skal videreformidle 
og følge opp Setesdals UNESCO-status, og er viktig for å synliggjøre det unike 
denne regionen har å tilby. 
  
Verdibevarende vedlikehold, veg og eiendom 
Strekningsvise utbedringer og innhenting av kritisk forfall er viktige tiltak for å bevare 
vegkapitalen. I tillegg til forsterket forarbeid før asfaltering for å øke dekkelevetiden. 
  
I vedtatt eiendomsstrategi er det økt oppmerksomhet på verdibevarende vedlikehold 
av fylkeskommunens bygninger. Fylkeskommunen skal utarbeide en 
vedlikeholdsplan for å ivareta dette satsingsområdet. Gjennom planarbeidet vil vi 
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avdekke tiltak/behov som følges opp i det årlige økonomiplanarbeidet. 
  
Målrettet bruk av ny teknologi 
Målrettet bruk av ny teknologi kan gi en enklere reisehverdag og økt konkuranseevne 
for næringslivet. På Agder vil vi være aktive, fremoverlente og innovative når det 
gjelder å ta i bruk ny teknologi og utvikle nye system. Vi vil blant annet benytte 
mobildata i analyse av reisevaner og vi vil jobbe for pilotprosjektet knyttet til 
Eydehavn havn og batterifabrikken. 
 

4.1.2.2 Mål og indikatorer for Agder fylkeskommune som organisasjon 

Som en av landsdelens største arbeidsgivere har vi et særlig ansvar for å bidra til 
sosial bærekraft i Agder. Vi har over 3000 ansatte som vi har et arbeidsgiveransvar 
for og skal også kvalifisere mennesker til arbeidslivet gjennom utdanningsløp og 
lærlingeordningen. 
  

FNs bærekraftsmål Indikator og mål 2022 Mål 
2023 

Mål 
2030 

8. Anstendig arbeid og økonomisk 
vekst 

Antall personer inne på 
arbeidsmarkedstiltak. 

 10 15 

8. Anstendig arbeid og økonomisk 
vekst 

Antall lærlinger 74 100 120 

8. Anstendig arbeid og økonomisk 
vekst 

Antall praksisplasser og 
arbeidsmarkedstiltak fra NAV 

 5 10 

8. Anstendig arbeid og økonomisk 
vekst 

Antall sommerjobber Ca. 20 25 50 

8. Anstendig arbeid og økonomisk 
vekst 

Antall studenter 7 10 20 

8. Anstendig arbeid og økonomisk 
vekst 

5 % av dem som ansettes i Agder 
fylkeskommune skal ha hull i CV-en 
eller nedsatt funksjonsevne** 

 * 5 % 

*Systemsettes i 2023 
  
Læringssatsing: Status på lærlinger høsten 2022 er i overkant av 70, mens 
målsetningen er 120 per år innen 2030. Det er budsjettert med 100 læringsplasser i 
2023. Arbeidet er i gang med å kartlegge hvilke muligheter vi har til å utvide 
kapasiteten til å ta imot flere, også innen flere fagområder enn i dag. Arbeidet 
innebærer også kartlegging og forbedring av systemene for oppfølging av lærlinger i 
fylkeskommunen. Veilederrollen er en del av satsingen. 
  
Sommerjobber ble igangsatt sommeren 2022. Dette er en satsing på sommerjobber 
for unge, for å bidra til at flere får muligheten til å få viktig arbeidserfaring. Dette er et 
av bidragene for å forebygge utenforskap og skal videreføres og styrkes i 2023. Etter 
evaluering av inneværende års gjennomføring, er arbeidet i gang med å utvide 
ordningen til flere av fylkeskommunens virksomheter og avdelinger. Målet er å lyse ut 
flere sommerjobber for unge fra 16 år og oppover, i 2023. 
  
I 2022 hadde syv studenter sommerjobb i fylkeskommunen. En arbeidet med 
oppgaver innenfor samferdsel og seks i avdelingen for bærekraftig utvikling. 
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Praksisplasser og inkludering av flere arbeidstakere: Det arbeides også med å 
forebygge utenforskap for voksne. Mulighetene for å få flere praksisplasser og mer 
samarbeid med arbeidsmarkedsaktører undersøkes for å kunne ta imot flere 
arbeidstakere som av ulike grunner ikke kommer opp i konkurransen om stillingene 
som lyses ut ordinært. 
  
Inkluderingsdugnaden skal sørge for at Agder fylkeskommune bidrar til at flere 
kommer i arbeid og aktivitet på Agder. Dette gjelder utsatte grupper, med stor risiko 
for å bli diskriminert i arbeidslivet (alle diskrimineringsgrunnlagene er relevante), og 
mennesker med hull i CV. 
 

4.1.3 Levekår, likestilling, inkludering og mangfold 

4.1.3.1 Satsinger 2023-2026 

Handlingsprogrammet for Regionplan Agder 2030 definerer tiltak som vil styrke det 
regionale samarbeidet. Eksempler på tiltak som er lansert eller lanseres i løpet av 
2023, er nærmere beskrevet i avsnittene under. 
  
Fylkeskommunen har delt inn utvalgte satsinger og aktiviteter for fireårsperioden i 
følgende tre overskrifter: 
 

• gode rammebetingelser 
• helhetlig og kunnskapsbasert 
• flere egder i arbeid 

  
Gode rammebetingelser 
God helse og livskvalitet skapes der vi lever våre liv. Stedet du bor danner 
rammebetingelser for hvordan oppveksten blir, og hvilke muligheter du har for å delta 
i samfunnet. 
  
Bærekraftig stedsutvikling kan omfatte tilgang til trygge og sosiale møteplasser på 
tvers av aldersgrupper, et bredt og variert fritids- og kulturtilbud, god tilgang til 
nærturområder, aktiv deltakelse fra frivillige lag og organisasjoner og et tilgjengelig 
kollektivtilbud. Dette er alle rammebetingelser som bidrar til økt deltagelse, god 
livskvalitet og gode levekår. Regional plan for likestilling, inkludering og mangfold 
(LIM-planen) legger føringer for dette arbeidet. 
  
Fylkeskommunen har en tilskuddsordning knyttet til stedsutvikling i kommunene. 
Tilskudd kan gå til blant annet mulighetsstudier, medvirkningsprosesser, 
grøntstrukturanalyser og arkitektkonkurranser. Hensikten med ordningen er å følge 
opp føringene i Regionplan Agder 2030 når det gjelder stedsutvikling, da med fokus 
på møteplasser på tvers av aldersgrupper, bokvalitet, estetikk og miljø. Det er 
ønskelig med prosjekter i mindre steder og i mindre kommuner for å stimulere til at 
utviklingen kommer hele Agder til gode. 
  
Helhetlig og kunnskapsbasert 
Forskning viser at en god barndom i et trygt nærmiljø reduserer risikoen for dårlige 
levekår senere i livet. Det er samfunnsmessig klokt å bruke tid og ressurser på å 



Økonomiplan 2023-2026, klimabudsjett og budsjett 2023 33(221) 

skape gode oppvekstsvilkår. I løpet av første halvår i 2023 vil Agder fylkeskommune, 
sammen med enkelte kommuner, teste ut design som metode for å arbeide med 
nærmiljøtiltak for å løfte levekårene. Denne konkrete satsingen kommer i tillegg til 
den vanlige dialogen mellom fylkeskommune og kommuner. 
  
For å gjøre noe med levekårene må vi hindre utenforskap. For å hindre utenforskap 
må vi sørge for elevene får en varig sosial tilknytning til samfunnet rundt. Skolen som 
sosial arena blir stadig viktigere, og det er viktig å bruke ressurser på den. 
Elevtjenesten er det stedet på skolen som fremfor noen bør få som oppgave å skape 
den skolen hvor alle hører til. Elevtjenesten vil sammen med NAV og kommunene 
arbeider for en helhetlig og kunnskapsbasert tilnærming for å inkludere elevene i 
gode felleskap. 
  
En videreføring av tiltak og samarbeid i folkehelseprogrammet, blant annet gjennom 
satsingen «helhetlig rammeverk», gir grunnlag for kunnskapsbasert tiltaksutvikling i 
samarbeid mellom kommuner, fylkeskommune, statsforvalter og kompetansesentre 
og forsknings- og kunnskapsinstitusjoner. 
  
I 2022 ble kommunene i Agder spurt om å bosette totalt 2 245 flyktninger. 
Situasjonen i Ukraina, samt verden ellers, gjør at det er forventet et høyt antall 
flyktninger også i 2023. Agder skal ta godt imot flyktninger, og tilby tiltak og ordninger 
i tråd med nasjonal strategi for integrering. Utdanning og jobb er viktige elementer, 
men bosetting av flyktninger krever en helhetlig tilnærming som også innebærer gode 
og inkluderende nærmiljø. 
  
Systematisk bruk av kunnskap er sentralt for å utvikle treffende satsinger og tiltak. 
Ungdata, beskyttelsesfaktoranalyse, folkehelseundersøkelsen, Ung Support og Godt 
begynt, er eksempler på lokale data som gir gode kunnskapsgrunnlag i arbeidet med 
å nå målene i Regionplan Agder 2030. 
  
I samhandlingsstrukturen #vårtagder ble det etablert et eget støttenettverk for 
analyse i 2022. Støttenettverket for analyse skal bidra til å videreutvikle 
kunnskapsgrunnlagene som kan benyttes i arbeidet som gjøres i #vårtagder og 
oppfølgingen av målene i Regionplan Agder 2030. På den måten kan vi sikre en god 
forståelse av utfordringene før vi setter i gang med aktiviteter. Analyseavdelingen i 
Agder fylkeskommune leder nettverket og har det faglige ansvaret. Aktører som 
inviteres til å delta i nettverket favner bredt og inkluderer deltakere fra både offentlig 
og privat sektor, samt akademia og virkemiddelapparatet for øvrig. 
  
Senter for forskning på folkehelse og levekår ble opprettet ved Universitetet i Agder i 
2022 og finansieres bl.a. av Agder fylkeskommune. Forskningssenteret er et 
samarbeid mellom Agder fylkeskommune, kommuner i Agder, NAV Agder, 
forskningssenteret NORCE, Sørlandets kompetansefond, Sørlandets sykehus og 
Universitetet i Agder. Folkehelseinstituttet er også delaktig ved at FHI Agder skal ha 
fagpersoner lokalisert på UiAs Campus Kristiansand. Forskningssenteret vil samle og 
koordinere forskning på folkehelse og levekår. Gjennom etableringen av 
forskningssenteret styrkes den kunnskapsbaserte tilnærmingen til arbeid med 
folkehelse- og levekårstiltak i Agder. 
  
I 2022 vedtok fylkestinget en frivillighetsstrategi. Visjonen for frivillighetsstrategien er: 
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Økt deltakelse for bedre levekår. En sterk, selvstendig og mangfoldig frivillighet bidrar 
til bedre levekår, gjennom deltakelse, tilhørighet, mestring og demokratiopplæring, og 
gjennom aktivitetene og tilbudene til befolkningen. 
  
Fylkeskommunen vil stimulere til økt frivillighet og økt samarbeid mellom offentlig og 
frivillig sektor gjennom å oppfordre til og bistå kommuner i Agder med å utvikle en 
egen frivillighetspolitikk, og ved å tilrettelegge for møteplasser, koordinering av 
informasjon og kompetanseheving. Vi vil også se på egne tilskuddsordninger og 
gjøre fylkeskommunale bygg lettere tilgjengelig for bruk av frivillige lag og foreninger. 
  
Flere egder i arbeid 
Agder er blant regionene med lavest sysselsettingsgrad. Særlig andelen unge på 
uføretrygd og arbeidsavklaringspenger er høy. Samtidig er Agder en region i 
økonomisk og befolkningsmessig vekst. Med store industrisatsinger på gang flere 
steder i regionen er det et økende behov for arbeidskraft. Regionplan Agder 2030 
legger føringer for et arbeidsliv som preges av likestilling, mangfold og inkludering av 
dem som av ulike grunner står utenfor. Deltakere i nettverksstrukturen #vårtagder har 
gjennom ulike fora pekt på behovet for både å tiltrekke og mobilisere arbeidskraft i 
Agder. Flere tiltak er på trappene, eller er allerede i gang. 
  
Kristiansand kommune har gjennom programmet «Flere i arbeid» satt fart på 
innovasjon- og tiltaksutvikling knyttet til å redusere andelen som står utenfor arbeid. 
Flere regioner, bla. Lindesnesregionen er gode eksempler på vellykkede 
samarbeidsprosjekter som har lyktes med å inkludere flere i arbeidslivet. Et sentralt 
mål i Regionplan Agder 2030 er at en høyere andel elever og studenter gjennomfører 
videregående opplæring, fagskole og høyere utdanning. Det må derfor legges til rette 
for gode overganger gjennom hele utdanningsløpet, og mellom skole og arbeidsliv. 
  
Det er forventet et høyt antall flyktninger til Agder i 2023. For regionen representerer 
innvandrere, både fra Ukraina og fra andre steder i verden, en betydelig ressurs og 
kompetanse. Det åpner for muligheter med tanke på de store industrisatsingene flere 
steder i Agder. I tråd med Regionplan Agder 2030 skal fylkeskommunen legge til 
rette for at innvandrere kan bygge videre på sin formelle utdanning fra hjemlandet og 
sikre en formelt godkjent utdanning i Norge. Et mål i regionplanen er at det er god 
balanse mellom tilbud og etterspørsel etter kompetanse i det regionale 
arbeidsmarkedet. 
  
Med fremtidens demografi som bakteppe blir det nødvendig å øke fulltidsstillinger, 
inkludering, og utnytte restarbeidsevnen i befolkningen. For å lykkes med dette er 
sertifiseringsordningen Likestilt arbeidsliv et sentralt virkemiddel. 
  
Trygg skoleveg 
En av de viktigste reisene for barn og unge er reisen til og fra skolen. Det er viktig at 
den reisen blir så trygg som mulig. Flere barn og unge som sykler og går til skolen, 
gir økt folkehelse. Vi kan også redusere ensomhet og utjevne de sosiale forskjellene 
ved at barn og unge får mulighet til daglig aktivitet. 
  
Bestillingstransport AKT Svipp 
Agder fylkeskommune ønsker å teste ut ulike former for bestillingstransport. Tilgang 
til bestillingstransport kan øke den sosiale bærekraften ved å redusere ulikheter 
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mellom by og land og redusere ensomhet. 
  
AKT Svipp er lansert i Kristiansand og Arendal og er en samkjøringstjeneste for 
honnørreisende med fleksibel ruteplan. Den kjører kun på bestilling. Målgruppen er 
eldre og mennesker med funksjonsnedsettelser. Det er planlagt lansering i Sirdal 
høsten 2022, og Iveland og Bykle er i prosess med å finne riktig konsept tilpasset 
ulike målgrupper. 
  

4.1.3.2 Mål og indikatorer for Agder fylkeskommune som organisasjon 

Agder fylkeskommune skal være en arbeidsplass som arbeider både systematisk og 
strategisk med likestilling, inkludering og mangfold. Vi skal sikre kvaliteten på disse 
områdene internt i organisasjonen. 
  
Vi må som alle arbeidsgivere i Norge, ivareta en lovbestemt plikt til å jobbe aktivt, 
målrettet og planmessig for å skape mer likestilling og hindre diskriminering på 
arbeidsplassen, og dokumentere og redegjøre for dette arbeidet. Målsettingen som 
Agder fylkeskommune har er viktig for å danne seg et bilde av hvordan situasjonen er 
ute på den enkelte virksomhet. 
  
Likestilt arbeidsliv 
Likestilt arbeidsliv inngår i Agder fylkeskommunes langsiktige satsing på likestilling, 
og er forankret i Regionplan Agder 2030 og Regional plan for likestilling, inkludering 
og mangfold 2015-2027 (LIM-planen). 
  
Likestilt Arbeidsliv er et av mange virkemidler for å løse viktige delmål knyttet til FNs 
bærekraftsmål, og en viktig faktor for å bygge en likestilt landsdel med gode levekår. 
Sertifiseringsordningen dekker alle diskrimineringsgrunnlagene, og består av syv 
innsatsområder: Forankring, inkluderende arbeidsmiljø, rekruttering og karriere, 
heltidskultur, likelønn, livsfase og tilrettelegging. 
  
Miljøfyrtårn 
Agder fylkeskommune med tilhørende virksomheter er Miljøfyrtårnsertifisert. 
Sertifiseringen er en dokumentasjon på at vi holder en høy standard innen helse, 
miljø og sikkerhet. Den fordrer at vi planlegger og gjennomfører forbedringstiltak, 
årlig rapporterer og at vi hvert tredje år kan dokumentere dette i en 
resertifiseringsprosess. 
  
Fylkeskommunen bruker dette miljøledelsessystemet til å engasjere og forplikte alle 
ansatte til å forbedre arbeidsmiljøet og organisasjonens klima- og miljøprestasjoner. 
Alle ansatte skal ta ansvar for egen miljøpåvirkning gjennom bevisste valg når det 
gjelder energibesparelser, reiser, forbruk og avfall, samt innenfor egne 
ansvarsområder og prosjekter der en kan påvirke løsninger i en mer klima- og 
miljøvennlig retning. Miljøfyrtårnarbeidet er viktig for oppfølgingen av 
fylkeskommunens vedtatte mål for klima og miljø. 
 
Agder fylkeskommune er nå sertifisert likestilt arbeidsliv (FT-sak 8/22). Et av tiltakene 
under innsatsområde forankring er å tydeliggjøre hva mangfold, likestilling og 
inkludering betyr for Agder fylkeskommune. Definere mål, intensjon og indikatorer 
innenfor innsatsområdene. *Dette arbeidet fortsetter inn i 2023. 
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FNs bærekraftsmål Indikator og mål 2022 Mål 

2023 
Mål 
2030 

3. God helse Arbeide forebyggende med 
sykefravær, med en målsetting om 
et sykefravær under 5,5 % 

4,76 % 5,5 % 5,5 % 

8. Anstendig arbeid og økonomisk 
vekst 

Heltidskultur (prosentandel ansatte 
med ansettelsesforhold mindre enn 
100 prosent av alle ansatte fordelt 
på kvinner og menn.) 

640 
ansatte 
jobber 
deltid 

* * 

8. Anstendig arbeid og økonomisk 
vekst 

Midlertidighet (Antall ansatte som 
arbeider midlertidig fordelt på 
kvinner og menn.) 

8,6 
%/4,5 % 

* * 

5. Likestilling mellom kjønnene Kjønnsbalanse/kjønnsfordeling i 
virksomheten 

61,6%/3
8,4 % 

* * 

5. Likestilling mellom kjønnene Uttak av foreldrepermisjon  * * 

8. Anstendig arbeid og økonomisk 
vekst 

Medarbeidersamtale gjennomføres 
årlig 

** 90 % 100 % 

8. Anstendig arbeid og økonomisk 
vekst 

Lønnskartlegging (Kartlegge 
forskjeller i gjennomsnittslønn 
mellom kvinner og menn på de ulike 
stillingsnivåene.) 

Gjenno
mført 

  

8. Anstendig arbeid og økonomisk 
vekst 

Medarbeiderundersøkelse skal 
gjennomføres minimum hvert tredje 
år, med 90 % deltagelse 

ca. 80 
% 

*** 90 % 

**Data ikke tilgjengelig før i 2023 
***Gjennomføres ikke i 2023 
  
Midlertidig ansatte (kvinner og menn)  
Årsaken til at medarbeidere er registret som midlertidig ansatt er sammensatt. I dag 
inngår frikjøpte tillitsvalgte, lærlinger, trainee, praksisplasser, prosjektstillinger, egne 
ansatte i prosjektstillinger, vikarer for fødselspermisjon og utdanningspermisjon. 
Oppdragstakere som eksamensvakter og sensorer inngår ikke i tallene for 
midlertidige ansatte. 
  
Ansatte i deltidsstillinger 
Hvis en ansatt har flere arbeidsforhold i samme virksomhet som til sammen utgjør 
100 prosent, regnes personen ikke som deltidsansatt. Hvis en person er ansatt i flere 
arbeidsforhold som til sammen utgjør under 100 prosent, regnes dette som én ansatt 
i deltidsstilling. I Agder fylkeskommune i 2022 arbeidet 640 person deltid. I 
kartleggingen av ufrivillig deltid svarte 55 prosent at de ønsker å beholde den 
stillingsprosenten de har, 43 prosent ønsker å øke stillingen og 2 prosent ønsker å 
redusere stillingsprosenten (389 respondenter). 
  
Heltid 
Fylkeskommunen har som målsetting å ha heltidsstillinger, og at det i utgangspunktet 
lyses ut 100 prosent stillinger. Behov for redusert stilling bør eventuelt være tema i 
medarbeidersamtaler og i samtale mellom leder og ansatt ved søknad om permisjon. 
  
Lønnskartlegging 
Det gjøres lønnskartlegging for å sikre at det ikke utvikles store forskjeller mellom 
stillingsgrupper og kjønn, og sikre at det ikke oppstår utilsiktet lønnsskjevheter. Vi 
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skal definere stillingsgrupper/nivåer av ansatte som utfører likt arbeid og arbeid av lik 
verdi, og kartlegge forskjeller i gjennomsnittslønn (kroner) mellom kvinner og menn 
på de ulike stillingsnivåene 
  
Kjønnsbalanse/kjønnsfordeling totalt i virksomheten 
Måles som antall ansatte kvinner og menn, uavhengig av hvilken stillingsprosent og 
hvor mange arbeidsforhold den ansatte har. 
  
Gjennomsnitt antall uker foreldrepermisjon (kvinner og menn)  
Det skal oppfordres til uttak av foreldrepermisjon for både kvinner og menn i Agder 
fylkeskommune, da dette er en mulighet for å sikre et mer likestilt arbeidsliv. Med 
permisjon menes her foreldrepermisjon etter Arbeidsmiljøloven § 12-5. 
 

4.1.4 Klima og miljø 

4.1.4.1 Satsinger 2023-2026 

Gjennom Regionplan Agder 2030 skal Agder fylkeskommune bidra til at kommuner, 
næringsliv og innbyggere i Agder står sterkere i møte med klima- og naturkrisen. Vi 
utvikler kunnskapsgrunnlag, har forvaltningsoppgaver og tilskuddsordninger, og 
mobiliserer til samarbeid med eksterne aktører for å nå klima- og miljømålene. Slik 
sikrer vi at verdiskaping er basert på bærekraftig bruk av menneskelige ressurser og 
naturressurser, at transportsektoren elektrifiseres, og at vi fremmer en mer 
bærekraftig areal- og naturforvaltning og sirkulær industri. Vi har fokus på klima- og 
miljøarbeid i egen organisasjon og samarbeider om kunnskapsutvikling og 
innovasjon på tvers av sektorer. 
  
Fylkeskommunen har delt inn utvalgte satsinger og aktiviteter for fireårsperioden i 
følgende tre overskrifter: 
 

• målkonflikter og samspillseffekter 
• redusere klimagassutslipp 
• mobilitet og infrastruktur 

  
Målkonflikter og samspillseffekter 
FNs klimapanel (IPCC) slår alarm og varsler ‘kode rød’ for menneskeheten i sin 
rapport for 2022. Klima- og naturkrisen er en av de største utfordringene vi 
mennesker står overfor. Klimagassutslippene fortsetter å øke globalt, og ifølge FNs 
naturpanel (IPBES) opplever verden et dramatisk og akselererende tap av 
naturmangfold forårsaket av menneskelige aktiviteter. Dersom utviklingen fortsetter, 
vil vi ikke nå FNs bærekraftmål. Gjennomgripende samfunnsendringer må til for å 
gjøre natur og samfunn mer robust mot klimaendringer, og for å stanse 
klimagassutslippene og tapet av biologisk mangfold. En sammenfatning av 
spesialrapportene fra klimapanelet og naturpanelet viser at det er avgjørende å 
styrke sammenhengene i arbeidet med klimagassreduksjon, ivaretakelse av biologisk 
mangfold, klimatilpasning og energiomstilling. Disse sammenhengene kaller vi for 
samspillseffekter. Dette begrepet vil vi se mer av og tydeligere i planer og strategier i 
årene som kommer. 
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Klimapanelet understreker i sjette hovedrapport at å bevare økosystemer er 
fundamentalt for en klimarobust utvikling. En viktig del av klimatilpasningen er å 
bevare de naturlige funksjonene i natur og økosystem og ivareta 
klimatilpasningshensyn i areal- og ressursbaserte næringer. Skog, jordsmonn og 
våtmarker og innsjøer som kan dempe flom og skog, kan gi vern mot skred. Naturen 
er også viktig for å redusere innholdet av klimagasser i atmosfæren. 
  
Grønn omstilling og bærekraftig arealforvaltning 
Arealendringer er i dag den største trusselen mot naturmangfold både i Norge og 
internasjonalt, etterfulgt av klimaendringene. Avskoging, drenering, gjengroing, 
oppdyrking, nedbygging og oppdemming er noen eksempler på hvordan vi 
mennesker endrer artenes leveområder. I tillegg kommer direkte utnyttelse av 
naturressurser, som for eksempel jakt og fiske, sanking av planter til mat og 
medisiner og hogst av skog til vedfyring og boligbygging. 
  
Regjeringen tar i Hurdalsplattformen utgangspunkt i at klimakrisen er den største 
globale utfordringen i vår tid, og at klima og natur skal være en ramme rundt all 
politikk. Norges ambisiøse klimamål forplikter alle deler av samfunnet. Tiltak må i 
økende grad være inkluderende, fleksible, på tvers av sektorer og langsiktige. Derfor 
jobbes det med sektorovergripende planer og strategier internasjonalt og nasjonalt, 
Vi vil merke konsekvensene av dette også i Agder. 
  
For å implementere FNs agenda mot 2030 og bærekraftmålene har EU lansert en 
sektorovergripende plan, ‘EUs grønne giv’ (European Green Deal). Den grønne giv 
er en strategi for grønn vekst som skal sikre et mer bærekraftig og konkurransedyktig 
Europa. Ambisjonene er et klimanøytralt EU innen 2050 med mindre forurensning, 
bedre beskyttelse av helse og miljø, økt livskvalitet, sunne økosystemer og bevaring 
av biologisk mangfold, samt ren og sikker mat og energi. 
  
EUs grønne giv er den mest ambisiøse grønne omstillingen noensinne. Omstillingen i 
Europa vil ha direkte virkning på norsk økonomi fordi vi er tett integrert med Europa. 
Hovedbudskapet fra regjeringen er at Norge støtter visjonene i EUs grønne giv og at 
vi skal bidra inn og være en partner i dette arbeidet. 
  
Norge og EU tar i bruk mange ulike virkemidler for å nå målene. Fra politikk- og 
regelverksutvikling, til standardisering, investeringer, innovasjon, forskning, tilsyn og 
overvåkning. Det legges også vekt på at dette skal skje i dialog med berørte parter, 
næringsliv, og i et globalt samarbeid. 
  
Den vedtatte regionale vannforvaltningsplanen for vannregion Agder (2022−2027) 
legger føringer for Agder fylkeskommunes arbeid med klima og miljø; det gjør også 
øvrige regionale planer og strategier. 
  
Redusere klimagassutslipp 
Klimaendringer er en global utfordring. Agder må håndtere hendelser som følge av 
mer ekstremvær og gjennomføre utslippskutt for å oppfylle Parisavtalen. I Agder er 
målet å redusere klimagassutslippene med 45 prosent innen 2030 og bli et 
lavutslippssamfunn innen 2050. Transport står for mest klimagassutslipp i Agder, og 
det er derfor i denne sektoren vi må ta de største utslippskuttene. Det betyr at vi må 
vekk fra fossil bensin og diesel i transportsektoren, og at vi må samarbeide med 



Økonomiplan 2023-2026, klimabudsjett og budsjett 2023 39(221) 

industrien og skipsfarten for å redusere klimagassutslippene. Vi må også tilpasse oss 
de klimaendringene som ikke kan unngås. 
  
Klimabudsjettet tydeliggjør fylkeskommunens bidrag til utslippsreduksjon i Agder. 
Målet vårt er 45 prosent reduksjon i klimagassutslippene på Agder innen 2030. Vi har 
også mål om 63 prosent reduksjon i klimagassutslipp innenfor egen organisasjon. 
  
Agder hadde en utslippsreduksjon på 3,7 prosent fra referanseåret 2017 til 2020. 
Likevel økte utslippene med 1,9 prosent fra 2019 til 2020. 
  
Vi er ikke i rute i forhold til de ambisiøse klimamålsettingene som er satt, og må 
dermed ta større utslippskutt i årene som kommer for å nå målene. 
  
Se kap. 4.1.4 for mer informasjon om fylkestingets vedtatte målsetninger for Agder 
fylkeskommune som organisasjon, samt indikatorer som er utarbeidet for å følge 
utviklingen. Se kap. 5 Klimabudsjett for mer informasjon om utslippene i Agder, og 
tilhørende klimatiltak som organisasjonen jobber med for å redusere utslippene. 
  
Mobilitet og infrastruktur 
Klimakrav i utbygging, forvaltning, drift og vedlikehold av veg og bygg 
Produksjon og legging av asfalt er blant de største bidragsyterne til Co2-utslipp 
innenfor vedlikehold. Agder fylkeskommune stiller derfor blant annet krav om EPD 
(Environmental Product Declaration) i asfaltkontrakter. Lavest mulig klimagassutslipp 
vektes også når vi velger entreprenør. Vi har også økt oppmerksomhet på tiltak som 
forlenger levetiden på veger som skal asfalteres. 
  
For drift og vedlikehold av veg vil det være en stegvis innfasing av 
nullutslippskjøretøy etter hvert som teknologien blir moden nok. Øvrige tiltak er 
utskifting til LED-armaturer og eventuelt aktivitetsstyrt belysning. 
  
Utbygging eiendom har stilt krav om fossilfri byggeplass og premiert utslippsfrie 
løsninger i forbindelse med bygging av Fagskolen, Søgne vgs. og nytt fylkeshus. 
Denne praksisen vil vi videreføre i kommende prosjekter. Videre vil det bli stilt 
strengere energikrav til nye bygg enn gjeldende teknisk forskrift og vi vil alltid vurdere 
å etablere solcelleanlegg på nybygg og ved fornyelse av tak og sørvendte fasader. 
  
Nullutslipp på transport 
Nullutslipp fra personbiltrafikken er et samfunnsmål for Norge. Nye 
transportsegmenter står for tur; busser, lastebiler, vogntog, ferjer og hurtigbåter. Nye 
energibærere vil komme ved siden av batteri-elektriske løsninger. Hydrogen-
elektriske løsninger vil bli viktigere fordi kostnadene med produksjon og lagring vil bli 
betydelig lavere når volumene øker. 
  
Skiftet fra fossile til utslippsfrie kjøretøy trenger støtte fra det offentlige for å komme 
godt i gang. Derfor er det viktig at det gis økonomiske insentiver til utslippsfri 
transport og at det offentlige er med å støtte nødvendig infrastruktur, som lade- og 
fylleinfrastruktur. 
  
Vi har på plass el-ferjer i Flekkefjord. I samarbeid med blant annet Flekkefjord 
kommune vurderes det om el-satsingen kan benyttet innen eksempelvis blå næring. 
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Kristiansand havn og Kristiansand kommune har invitert Hirtshals havn, Hjørring 
kommune, Agder fylkeskommune og andre interesserte til et felles prosjekt med mål 
om å gjøre fergestrekningen Kristiansand−Hirtshals utslippsfri. Fylkeskommunen har 
deltatt i arbeidet for å få etablert kommersiell hydrogenproduksjon i regionen. I april 
2022 ble det presentert en plan for etablering av hydrogenproduksjon i Kristiansand. 
Satsingen ser samtidig ut til å føre til at det blir inngått kontrakt om ny ferje til 
Nederland, som planlegges bygget for hydrogendrift. Oppstart for fabrikken er 
planlagt til tredje kvartal 2024. UiA planlegger også et mindre anlegg rettet mot 
landgående kjøretøy med oppstart i 2024. 
  
Fylkeskommunen har satt av midler til en støtteordning for å få på plass 
ladeinfrastruktur ved kulturinstitusjoner og reiselivsdestinasjoner på Agder. 
  
Byvekstavtale 
De formelle vedtakene om bompengefinansiering er fattet og saken ligger nå hos 
sentrale myndigheter. Det kan forventes en stortingsbehandling før sommerferien. 
Forhandlingene kan starte når Stortinget har fattet vedtak. 
  
Samordnet bolig-, areal- og transportkartlegging 
En god arealpolitikk er et av de viktigste verktøyene regionen har for å legge til rette 
for en mer miljøvennlig transport. Det innebærer å styrke by- og tettstedssentrene 
med bærekraftig arealbruk, utbyggingsmønster og transportsystem. 
  
ATP-samarbeidet i kristiansandsregionen har siden 2009 jobbet systematisk med 
persontransporten for å få veksten i denne over på gange, sykkel og 
kollektivtransport. Arbeidet har resultert i at regionen har holdt nullvekst i biltrafikken 
og har fått statlige belønningsmidler. Det er laget en egen regional plan − ATP-plan − 
for å planlegge samfunnet i retning av målet om nullvekst i personbiltrafikken. 
  
Areal- og transportplan (ATP) for arendalsregionen ble vedtatt i juni 2019. Det 
overordnede målet for planen er bærekraftig vekst som stimulerer til en klimavennlig 
samfunnsutvikling, fremmer folkehelse, bedrer trafikksikkerhet og gir god utvikling av 
regionens byer og tettsteder. Det arbeides for et mer forpliktende ATP-samarbeid i 
arendalsregionen. 
  
Godt kollektivtilbud 
Formålet med kollektivtransporten er å sikre funksjonsdyktige byer og samfunn, 
redusere utslipp og bidra til å øke mobiliteten i befolkningen. 
  
At flere går over fra å kjøre bil til å reise kollektivt kan bidra til å redusere 
klimagassutslipp og lokalt svevestøv og støy. Kollektivtransporten er sosialt 
bærekraftig fordi den kan bidra til å binde regioner sammen, og sikre mobilitet til 
reisende uten andre alternativer. Det er samfunnsøkonomisk lønnsomt å investere i 
kollektivtransport. Trafikantnytte (tidsbesparelse og andre reduserte ulemper), spart 
parkeringsareal, økonomisk vekst og sparte miljø- og ulykkeskostnader er blant 
faktorene som gjør at investeringer i kollektivtransport lønner seg. 
  
Det er flere strategier som vil være viktige for å klare å utvikle et godt og attraktivt 
kollektivtilbud i Agder. Det innebærer at vi trenger differensierte løsninger ut fra om 
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det er i by, tettsted eller distrikt. 
  

4.1.4.2 Mål og indikatorer for Agder fylkeskommune som organisasjon 

Utslippene fra fylkeskommunens egne virksomheter og tjenestekjøp utgjør om lag to 
prosent av direkte klimagassutslipp innenfor Agders geografiske område. Vi har 
direkte påvirkningskraft på utslippsnivået. Det påligger oss et særlig ansvar om å 
«feie for egen dør» for å kunne lede an i rollen som samfunnsutvikler i henhold til 
regionplanens mål. 
  
Klimamål i utbyggingsprosjekter 
Siden det er store klimagassutslipp knyttet til utbyggingsprosjekter, særlig 
vegprosjekter, har fylkestinget vedtatt følgende klimamål for utbyggingsprosjekter. 
  
Agder fylkeskommune skal jobbe systematisk for å minimere klimafotavtrykket i 
utbyggingsprosjekter. Klimagassutslippene skal vurderes i alle faser av 
utbyggingsprosjekter. Det er et mål om at det gradvis skal innføres et areal- og 
klimabudsjett og regnskap i de utbyggingsprosjekter fylkeskommunen påtar seg. 
  
Tap av natur og biologisk mangfold er en stor utfordring verden over. I perioden 
2017−2020 bygde man i Agder ned 265 dekar skog, myr og dyrket mark per år. Dette 
tilsvarer rundt 40 fotballbaner i året. Det ble derfor vedtatt seks naturmål. Vi skal: 
 

• redusere nedbygging av natur (skog og myr) med 80 prosent fra 250 dekar/år i 
2020 til 50 dekar per år i 2030 

• redusere nedbyggingen av dyrkbar mark med 80 prosent fra 19 dekar/år i 
2020 til 4 dekar/år i 2030 

• legge til rette for artsrike vegkanter, pollinerende innsekter og ivareta 
naturmangfold 

• i våre byggeprosjekt som berører vann/vassdrag ivareta kantsoner og 
tilrettelegge for vandring av fisk 

• i egne prosjekter sikre restaurering/gjenoppbygging av ødelagt natur 
• i egne prosjekter følge opp/kartlegge og ivareta kystnære økosystemer i sjø 

  
Klimakrav i byggeprosjekter 
Fagskolen i Agder, som ble fullført i 2022, tilfredsstiller passivhuskravkriteriene og 
både fagskolen og Grimstad tannklinikk, har energiklasse A. Byggene har 
solcelleanlegg som produserer mer strøm enn det byggene forbruker ved normert 
bruk. Byggene forsynes med fjernvarme fra Agder Energi Varme. Som det første 
bygget i Agder benyttes også fjernvarmen til kjøling, såkalt sorptiv kjøling. 
  
Sammenlignet med et standard bygg, har nybyggene en reduksjon i klimagassutslipp 
knyttet til materialbruk på 31 prosent (600 tonn CO2e). Bruk av tre til utvendig 
kledning og innvendig til gulv, skillevegger, spilehimling, trapper og søyler har bidratt 
til dette, sammen med bruk av lavkarbonbetong og minimering av materialmengdene. 
Solcellepanelene bidrar til økt materialbruk i forhold til et standard bygg uten 
solceller. Sammenliknet med et standard bygg vil byggene i sitt livsløp på 60 år 
redusere klimagassutslippene med 57 prosent (3 900 tonn CO2e). 
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Det er anvendt fossilfri byggeplass i byggeprosessen. Energiforbruket fordeler seg på 
54 prosent el, 45 prosent biodiesel og 1 prosent sprengstoff. Bruk av biodiesel og 
noe mer elektriske maskiner enn normalt har redusert klimagassutslippene i 
anleggsfasen med ca. 70 tonn CO2e. 
  
Fagskolen har vært en del av prosjektet «Scandinavian Sustainable Circular 
Construction» (Interreg S2C). 
  
Klimakrav i vegprosjekter 
I tillegg til varig tap av natur, gir nye vegprosjekter store klimagassutslipp de første 
årene, og varig økning i årlige utslipp som følge av flere vegkilometer å vedlikeholde. 
Utbygging av veger fører til både direkte og indirekte klimagassutslipp. 
Klimagassutslippene skyldes at det benyttes betydelige mengder materialer, men 
også at det benyttes anleggsmaskiner og kjøretøy som går på fossilt drivstoff. De 
direkte utslippene er utslipp fra anleggsmaskiner, sprengning, transport av masser 
ved drift og vedlikehold av vegene, samt arealbruksendringer. 
  
Agder fylkeskommune som byggherre jobber systematisk med å redusere 
klimagassutslipp fra utbyggingsprosjekter både i planleggingsfasen og byggefasen. 
Vi jobber med å skaffe oss en verdifull kompetanse og erfaringer som løpende blir 
innarbeidet i skriftlige konkurransegrunnlag, maler og sjekklister. 
  
I 2022 ble Agder fylkeskommune tildelt 2 079 000 kroner i klimasatsmidler til to 
pilotprosjekter for å teste ut bonus for utslippsreduksjoner innenfor vegutbygging. 
Dette er prosjektene ny fv. 410 til Eydehavn og til fv. 43 Viksvannet. Basert på vårt 
optimaliserte klimabudsjett (VegLCA) skal entreprenørene selv komme med 
løsninger for å redusere antall tonn C02-ekvivalenter i forkant av og under bygging. 
Byggeprosjektene vil være piloter som setter søkelys på total mengde CO2-utslipp, 
og hvordan entreprenøren ved ulike tiltak får ned CO2-utslippet i byggefasen. I 
begrunnelsen for å tildele midlene står det at «Miljødirektoratet vurderer bruk av 
bonus for klimagassreduksjoner som nytenkende når det gjelder anskaffelsesmodell 
for veibygging. Gjennom denne typen anskaffelse kan fylkeskommunen oppnå 
klimagassreduksjoner også på områder der det ikke er lett å sette ambisiøse, 
absolutte krav i anskaffelsen». 
  
Fylkeskommunen har fire større vegprosjekter som vurderes i denne sammenheng. 
Dette er fv. 410 ny vei til Eydehavn, fv. 415 ny vei Selåsvatn-Simonstad, fv. 460 ny 
vei til GE Healthcare og fv. 42 Gåsehellertunnelen. Norconsult har grovt beregnet 
klimagassutslipp på de fire vegprosjektene til å kunne bli på omtrent 51 400 tonn 
CO₂, summert for materialforbruk og -transport, anleggsfase, arealbruksendringer, 
samt drift og vedlikehold over ti år. Direkte utslipp fra prosjektene utgjør omtrent 
24 300 tonn CO₂ summert for alle prosjektene. Det vil i disse utbyggingsprosjektene 
være meget viktig å optimalisere veglinjene, blant annet på arealbruk og 
massehåndtering, for å redusere klimagassutslippene. 
  
Klima- og miljømål for Agder fylkeskommune som organisasjon 
I fylkestinget 15. juni 2021 ble klima- og miljømål for Agder fylkeskommune som 
organisasjon vedtatt. I avsnittene under presenteres klima- og miljømålene for Agder 
fylkeskommune som organisasjon, samt indikatorer for å følge utviklingen over tid. 
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For å bidra til å nå klimamålene i Regionplanen for Agder, ble en rekke tiltak vedtatt i 
klimabudsjett 2022−2025. Nye tiltak for 2023, samt oversikt over pågående og 
avsluttet/ferdigstilte klimatiltak 2023 til 2026 er presentert i kapittel 5. Klimabudsjett 
og avsnitt 5.5 og 5.7. 
  
I tabell 1 presenteres 13 prioriterte indikatorer på klima- og miljø, med tilhørende 
klima- og miljømål for 2030. Indikatorene utgjør de største klima- og 
miljøpåvirkningene for Agder fylkeskommune på organisasjonsnivå. 
  

 
Tabellen viser resultater i 2020 og 2021 for 13 klima- og miljøindikatorer på organisasjonsnivå, sett opp mot 
vedtatte mål i 2030. 2019 er valgt som referanseår for reiseaktivitet, pga. korona. 
 
[1] Resultatet for 2020 er korrigert og måltallene justert. Se faktaark om “Avfall” på QM+. 
[2] Resultatet for 2020 er korrigert. Se faktaark om “Avfall” på QM+. 
[*] Gjennomsnittstall for siste fire år, 2018 til 2021. 
  
Klima- og miljømål i utbyggingsprosjekter, er gjengitt i sin helhet i et eget avsnitt. Ikke 
alle mål lar seg måle med en indikator over tid, og følgene mål ble også vedtatt av 
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fylkestinget: 
 

• vår innkjøpsmakt skal brukes som et strategisk verktøy i klima- og 
miljøpolitikken 

• vi skal være en pådriver for nullutslippsløsninger for transport og anleggsdrift 
ved å bidra til etablering av nødvendig infrastruktur og premiere utslippsfrie 
løsninger i sine anskaffelser 

• vi skal implementere sirkulære løsninger og sikre bærekraftige forbruk i egne 
virksomheter, prosjekter og drift. 
 

4.2 Investeringer 2023 - 2026 

Svært mange usikre elementer 
På grunn av ettervirkninger etter koronapandemien og den pågående krigen i 
Europa, er det stor usikkerhet i leverandørmarkedet. Denne usikkerheten vil påvirke 
priser i anbudene som planlegges gjennomført i kommende planperiode. Situasjonen 
påvirker både økonomi, fremdrift og leveranser. 
  
Prisveksten har vært betydelig høyere enn det som er kompensert gjennom frie 
inntekter siste år. Dersom denne utviklingen fortsetter, vil det bli behov for å spre 
prosjektene mer ut i tid slik at rammene i investeringsbudsjettet ikke overskrides det 
enkelte år. I investeringsbudsjettet er det innarbeidet et moderat nivå på prisstigning. 
  
En stor del av de ekstraordinære konsesjonskraftsinntektene vil bli trukket inn som en 
reduksjon av rammetilskuddet i 2023. I resten av økonomiplanperioden er inntektene 
lagt inn som en vesentlig del av finansieringen av investeringer. 
  
Gjennom 2022 har rentenivået økt gjennom flere rentehevinger fra Norges bank. 
Økte rentekostnader gjør at en større del av investeringene bør driftsfinansieres. 
 

4.2.1 Utbygging eiendom 
. 

 Alle tall i 1 000 kroner Prosjekt-
ramme 2023 2024 2025 2026 Sum 

Renteforutsetning  3,5 % 3,6 % 3,6 % 3,6 %  

Tallene er justert iht. FT-sak 70/22       

Utdanning       

Søgne videregående skole - Tangvall 508 600 77 600    77 600 

Søgne videregående skole - Søgnetunet 75 000 3 000    3 000 

Skoleprosjektene - Mandal, Flekkefjord og 
Vennesla 195 000 61 800 126 700   188 500 

Skolebruksplan Agder - Fellestiltak  5 000 5 000 20 000 20 000 50 000 

Sum utdanning  147 400 131 700 20 000 20 000 319 100 

       

Administrasjonsbygg       
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 Alle tall i 1 000 kroner Prosjekt-
ramme 2023 2024 2025 2026 Sum 

Nytt fylkeshus - Kristiansand 425 000 106 000 93 000 1 000  200 000 

Sum administrasjonsbygg  106 000 93 000 1 000  200 000 

       

Infrastruktur / Bussanlegg       

Damanlegg Baneheia, Kristiansand 20 000 19 000    19 000 

Bussanlegg Doneheia, Mandal *) 22 000 5 000    5 000 

Bussanlegg Moland park, Arendal *) 40 000 55 000   95 000 

Sum infrastruktur / Bussanlegg  64 000 55 000   119 000 

       

Samferdsel       

Bompengeprosjekter/Byvekstavtale - Kristiansand 36 000 17 000 37 500 10 000 100 500 

Fellestiltak på Agder - Programområder 94 000 101 500 103 000 101 500 400 000 

Tiltak på fylkesveg i egen regi  157 000 52 000 20 000 40 000 269 000 

Tiltak på fylkesveg i samarbeid med andre 186 500 292 000 502 000 360 000 1 340 
500 

Sum samferdsel  473 500 462 500 662 500 511 500 2 110 
000 

       

Egenkapitalinnskudd KLP  3 000 3 000 3 000 3 000 12 000 

       

Sum investeringer  793 900 745 200 686 500 534 500 2 760 
100 

       

Finansiering       

Bompenger, tilskudd mv.  62 000 27 000 19 000 7 000 115 000 

Merverdiavgiftskompensasjon 125 505 114 315 103 575 80 725 424 120 

Overføringer fra driftsregnskapet  105 000 75 000 105 000 55 000 340 000 

Konsesjonskraftsinntekter 
- næringsveger/infrastruktur  100 000 250 000 250 000 250 000 850 000 

Salgsinntekt       

Lån  401 395 278 885 208 925 141 775 1 030 
980 

Sum finansiering  793 900 745 200 686 500 534 500 2 760 
100 

*) nettotall pga. fremleie til eksterne       

  
Søgne videregående skole − Tangvall  
Søgne skole- og idrettssenter på Tangvall er et samarbeidsprosjekt med Kristiansand 
kommune. Agder fylkeskommune bygger videregående skole, og Kristiansand 
kommune ungdomsskole og kulturskole. Sammen bygges fellesarealer, parkerings-
kjeller og idrettsanlegg. Prosjektet ferdigstilles innen 1. desember 2022, bortsett fra 
garasjeanlegg og utearealer mot vest. Disse ferdigstilles innen 1. juli 2023. Prosjektet 
hadde avsatt 9 mill. kroner til utbedringstiltak i kryss fv. 456 Hølleveien x fv. 3975 
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Tangvallveien. Disse midlene overføres til samferdsel for gjennomføring i 2023, noe 
som innebærer at prosjektrammen for dette tiltaket reduseres fra 517,6 mill. kroner til 
508,6 mill. kroner. 
  
Søgne videregående skole − Søgnetunet 
I 2. tertial ble avsetningen til siste del av funksjonsprogrammet ved utbedring av 
praksisarealene ved Søgnetunet nedjustert med 3 mill. kroner. Det jobbes med å få 
etablert et nytt sauefjøs i løpet av 2023 på et hensiktsmessig sted i forhold til 
eksisterende praksisarealer og bygningsmasse. 
  
Skoleprosjekter på Agder  
I sak 54/22 godkjente fylkestinget følgende rom- og funksjonsprogram/skisseprosjekt: 
 

• nyetablering av hverdagslivstrening ved Flekkefjord videregående skole 
• nyetablering av hverdagslivstrening ved Mandal videregående skole 
• nyetablering av bygg- og anleggsteknikk ved Vennesla videregående skole 

 
Samlet forventet prosjektkostnad for de tre prosjektene utgjør 175 mill. kroner. Det 
avsettes også en ekstraordinær ramme på 20 mill. kroner for å sikre en margin 
knyttet til ekstraordinær prisvekst og for usikkerhet rundt markedssituasjonen på det 
tidspunkt prosjektene lyses ut i markedet. Fylkeskommunedirektøren vil i andre tertial 
2023 fastsette en prosjektramme for hvert av de tre prosjektene. 
  
Skolebruksplan på Agder - fellestiltak 
Det er behov for å avsette en samlet ramme for å sikre utredning og deltakelse i 
løpende prioriterte tiltak. Det er avsatt en samlet ramme på 50 mill. kroner i 
økonomiplanperioden. Fylkestinget vil i juni 2023 få til behandling en sak om hvilke 
tiltak som er gjennomført, og som planlegges gjennomført, som oppfølging av 
prosjekter vedtatt i fase 1. Fylkestingets vedtak vil være førende for hvilke tiltak som 
skal gjennomføres i planperioden. To større prosjekter som skolebruksplangruppen 
nå jobber med, er: 
  

• SMI-skolen i Kristiansand er lokalisert på sykehusområdet i fire midlertidige 
modulbygg som har brukstillatelse ut 2023. Fylkeskommunen jobber med å 
etablere en bærekraftig bygningsmessig løsning for skolen som er i 
gangavstand fra sykehuset. Dette vil medføre betydelige kostnader, enten i 
form av leie eller investering. I 2019 ble arealbehovet beregnet til 1 000 kvm 
netto. Dette vil bli vurdert på nytt i tilfelle behov og forutsetninger har endret 
seg. 

1. Kristiansand katedralskole Gimle (KKG) ligger i et område som omtales som 
Gimle idrettsområde. I dette området jobbes det nå med en reguleringsplan. 
Det er mange interessenter og grunneiere i planområdet. Agder 
fylkeskommune er en av partene sammen med Kristiansand kommune, 
Statsbygg, UiA, Olympiatoppen Sør, Akademiet og toppidrettsforum. For 
fylkeskommunen er det viktig å sikre nødvendig areal til KKG sine formål. Det 
er igangsatt internt arbeid for å utarbeide analyser av fremtidige behov for 
KKG. Det er Kristiansand kommune som leder arbeidet med 
reguleringsplanen. 

 
I FT-sak 70/22 (verbalforslag nr. 17) bes det om at det utarbeides et nytt rom- og 
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funksjonsprogram ved Lillesand videregående skole. 
  
Nytt fylkeshus i Kristiansand  
Fylkeskommunen inngikk i juli 2021 avtale med utbygger Baneheia Park AS om 
bygging av nytt fylkeshus i Kristiansand. Totalrammen for prosjektet er 425 mill. 
kroner. Byggearbeidene er igangsatt og skal ferdigstilles i 2024. Prosjektet er i tillegg 
til et byggeprosjekt også et organisasjonsprosjekt, med flere parallelle delprosjekter 
innenfor områdene sirkulær økonomi og flerbruk, teknologi i hverdagen, samhandling 
med eksterne aktører og flytteprosess. 
  
Damanlegg Baneheia, Kristiansand 
Agder fylkeskommunen er grunneier av et område i bymarka nord for Baneheia med 
fire gamle steindammer. Kommunen eier et tilstøtende område med to dammer. For 
å redusere faren for dambrudd og oversvømmelse ved sykehuset, må det 
gjennomføres sikringstiltak på alle damanleggene. Tidligere anslått budsjettramme 
på 19,5 mill. kroner var tenkt brukt på nødvendig opprusting, i tråd med 
høringsinnspill og signaler fra Norges Vassdrags og Energidirektorat (NVE), som er 
statens myndighet for blant annet sikring av damanlegg. Ny informasjon fra NVE om 
at Kristiansand kommune likevel har ansvar for sine to dammer i samme vassdrag, 
medførte behov for nye avklaringer før man kunne gå videre i prosessen med NVE. 
Det arbeides nå med en samlet løsning hvor Kristiansand kommune overtar den 
fylkeskommunale eiendommen og ansvaret for alle dammene med et tilskudd fra 
fylkeskommunen for å ivareta sikkerhetskravene som NVE stiller. Det foreslås at 
avsatt ramme opprettholdes inntil omfang og løsning er avklart med Kristiansand 
kommune. 
  
Bussanlegg Doneheia, Mandal  
Fylkeskommunen eier en tomt på Doneheia i Mandal med et samlet areal på 14 700 
kvm. Ny bussoperatør har inngått leieavtale for 10 000 kvm. etter samme prinsipper 
som ved bussanleggene i Kristiansand og i Arendal. De resterende 4 700 kvm. er 
avsatt til utvikling av anlegget med tanke på økt tjenesteproduksjon. Tomten er 
grovplanert og tatt i bruk av bussoperatør. Etter avtale med AKT og operatør er 
arbeider med infrastruktur i bakken og asfaltering utsatt, i påvente av operatørens 
valg av plassering av bygg på tomten. Det foreslås at resterende ramme 
opprettholdes inntil omfang og løsning er avklart. 
  
Bussanlegg Moland park, Arendal  
Fylkeskommunen eier dette anlegget og leier ut til Setesdal bilruter, som har 
operatøravtalen. Fra 1. juli 2024 skal ny operatørkontrakt etableres. Volumet i avtalen 
utvides og det er behov for oppgradering av uteområder, og tilpasning til flere 
elektriske busser. Når operatør er valgt, må anlegget oppgraderes for å tilpasses til 
deres valgte vognmateriell. Det blir også vurdert om det er mulig å få til solceller på 
alle takflater. Det vil bli lagt frem sak som angir rammene til tiltaket i fylkestinget i april 
2023. Skal en få merverdiavgiftskompensasjon, må husleien være så stor at anlegget 
kan gå i pluss i et 30-årsperspektiv. Ut fra erfaringstall fra bussanlegget på Dalane i 
Kristiansand, er det gjort et foreløpig anslag for 2023 og 2024. Det er kort tid til å 
realisere anbefalt oppgradering, og dialog med valgt operatør må komme i gang så 
snart AKT har tildelt avtalen. 
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4.2.2 Utbygging veg 

4.2.2.1 Bompengetiltak / Byvekstavtale 
Alle tall i 1000 kroner 

  Tiltak Prosjektramme Egne midler 
2023 

Bompenger 
2023 

Budsjett 
2023 

1
. Fv 43 Viksvannet 34 000  30 000 30 000 

2
. Fv 472 Agnefestveien 13 000  1 000 1 000 

3
. 

Samferdselspakke - Kristiansand 
- Fase 2 / Fv. 456 x 457 Kjoskrysset 27 500 2 000  2 000 

4
. Fv 420 Ågre bru - Tjore 14 300  2 000 2 000 

 Sum bompengeprosjekter  2 000 33 000 35 000 

 Byvekstavtale - Kristiansand 25 000 1 000  1 000 

Fv. 43 Viksvannet 
Detaljprosjektering vil pågå frem til sommeren 2023. Planlagt byggestart høsten 
2023. 
  
Fv. 472 Agnefestveien 
Forprosjekt for å verifisere reguleringsplan og vurdere byggbarheten for blant annet 
sjøfylling, leveres i løpet av 2022. Lyngdal kommune må deretter vurdere hvordan 
saken tas videre. Prosjektkostnader ut over om lag 13 mill. kroner fra Listerpakken 
må dekkes av kommunen. Det avsettes noe midler til videre planlegging i 2023. 
  
Samferdselspakke − Kristiansand − fase 2 
Det er planlagt oppstart av detaljprosjektering av fv. 456 x fv. 457 Kjoskrysset våren 
2023. Bygging kan tidligst starte medio 2024. 
  
Fv. 420 Ågre Bru − Tjore  
Prosjektet er under regulering. Prosjektet konkurrerer om personellressurser med 
mange store fylkesvegprosjekter. 
  
Byvekstavtale − Kristiansand  
Arbeid pågår. Venter på invitasjon til å få starte forhandlinger med staten. 
  

4.2.2.2 Fellestiltak på Agder - programområder 
Alle tall i 1000 kroner 

  Tiltak Egne midler 
2023 

Eksterne 
2023 

Budsjett 
2023 

1. Programområde Planlegging 8 000  8 000 

2. Programområde Grunnerverv 1 000  1 000 

3. Programområde Rekkverk og TS-tiltak *) 20 000  20 000 

4. Programområde Kollektivtiltak 11 000  11 000 

5. Programområde Kritisk forfall 10 000  10 000 
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  Tiltak Egne midler 
2023 

Eksterne 
2023 

Budsjett 
2023 

6. Programområde Sykkelbytiltak 12 000  12 000 

7. Programområde Sykkel i sentrum 3 000  3 000 

8. Programområde Trygg Skoleveg *) 20 000  20 000 

9. Programområde Buss i sentrum 2 000  2 000 

10. Programområde Miljø og støy 0  0 

11. Programområde Oppgradering av tunneler 0  0 

12. Programområde Skredsikring 7 000  7 000 

 Sum fellestiltak på Agder 94 000  94 000 

 *) justert iht. FT-sak 70/22    

 
Planlegging 
Omfatter små og mellomstore prosjekter i fylket. 
  
Grunnerverv 
Omfatter små og mellomstore prosjekter i fylket. 
  
Rekkverk og TS-tiltak 
Prosjektene prioriteres og vedtas av hovedutvalg for samferdsel i første møte i 2023. 
Tiltak omfatter blant annet rekkverk, forkjørsregulering, fartshumper og forsterket 
belysning. 
  
Kollektivtiltak  
Prosjektene prioriteres og velges ut i nært samarbeid med Agder kollektivtrafikk. 
Tiltak vedtas av hovedutvalg for samferdsel i første møte i 2023. 
  
Kritisk forfall 
Prosjektene omfatter små og mellomstore tiltak, og prioriteres basert på kartlegging 
av kritisk forfall på fylkesvegnettet. Tiltakene skal ivareta vegkapitalen og bidra til økt 
trafikksikkerhet og forutsigbar fremkommelighet. I Nasjonal transportplan ble det 
varslet en opptrappingsplan for økte statlig midler for å ta igjen forfallet på 
fylkesvegene. Disse midlene er ikke kommet slik som forventet og aktiviteten må 
derfor tilpasses tilgjengelige rammer. 
  
Sykkelbytiltak 
Rammen skal dekke kostnader til flere mindre tiltak i de fire utpekte sykkelbyene på 
Agder. Kostnader til de større sykkelbyprosjektene er trukket ut, slik at disse har fått 
egen budsjettramme. 
  
Sykkel i sentrum 
Rammen skal dekke mindre tiltak for å fremme sykling og øke sykkelandelen i byene 
uten sykkelbyavtale. Dette vil i hovedsak være utvidet drift og vedlikeholdstiltak på 
eksisterende infrastruktur, som skal gjøre forholdene bedre og tryggere for syklister. 
  
Trygg skoleveg 
Det er i budsjettet ikke funnet rom for å videreføre programområdet. Midler til tiltak for 
trygg skoleveg må prioriteres innenfor de øvrige programområdene. 
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Buss i sentrum 
Fylkestinget vedtok i sak 73/21 å sette av 5 mill. kroner årlig til programområdet. På 
grunn av en krevende personell- og ressurssituasjon har det ikke vært mulig å ha 
aktivitet i 2022. Budsjettet for 2023 er av den grunn redusert til et nivå som kan være 
gjennomførbart. 
  
Miljø og støy 
Programområdet skal finansiere lovpålagte støydempende tiltak på privat eiendom. 
Ny slik rapport kommer i 2023. Behov for midler til å vareta lovpålagte krav må 
vurderes senere i planperioden. 
  
Oppgradering av tunneler 
Bevilgningen dekker kostnader for sikkerhetsutbedring av tunnelene i henhold til 
tunnelsikkerhetsdirektivet. Samtlige prosjekter har blitt dyrere enn planlagt. Dette 
skyldes generell prisstigning og ny tolkning av krav. 
 
Tunnelene skal være utbedret innen 1.1.2025. Kostnadene til disse og andre store 
prosjekter er imidlertid så store at det planlegges søkt om utsettelse for fv. 465 
Ravneheitunnelen. Nærmere omtale av de enkelte prosjektene følger nedenfor som 
egne tiltak. 
  
Skredsikring 
Rammen skal dekke utbedring av områder som er prioritert i regional skredsikrings-
plan. For 2023 er det planlagt å gjøre tiltak langs fv. 450 i Hunnedalen i Sirdal. 
 

4.2.2.3 Tiltak på fylkesveg i egen regi 
Alle tall i 1000 kroner 

  Tiltak Prosjekt-
ramme 

Egne midler 
2023 

Eksterne 
2023 

Budsjett 
2023 

1. Fv. 42 GS Strømsbusletta 12 000 5 500  5 500 

2. Fv. 404 GS Opplandsveien 15 000 10 000  10 000 

3. Fv. 457 Flekkerøytunellen 140 000 71 000  71 000 

4. Fv. 465 Leirviktunnelen 53 000 12 000  12 000 

5. Fv. 465 Ravneheitunnelen  1 000  1 000 

6. Fv. 456 GS Hølleveien delprosjekt 4 og 5 31 000 2 000  2 000 

7. Fv. 42 strekningsvis utbedring, vest for rv 9  1 000  1 000 

8. Fv. 44 utbedring Skollabakken 24 000 17 000  17 000 

9. Fv. 3694 utbedring Sandåkerbrua til fv 418     

10. Fv. 410 tiltak mellom Barbu og Krøgenes  5 000  5 000 

11. Fv. 4208 Bakke bru og Bakkekleiv bru  2 000  2 000 

12. Fv. 460 GS Njervesanden - Nedre Njerve 5 000 4 000  4 000 

13. Fv. 3820 GS Valle kirke 4 000 3 500  3 500 

14. Fv. 420 GS-plan mellom Grimstad og 
Lillesand 2 000 1 000  1 000 

15. Fv. 456 Hølleveien x fv.3975 Tangvallveien 9 000 7 000  7 000 
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  Tiltak Prosjekt-
ramme 

Egne midler 
2023 

Eksterne 
2023 

Budsjett 
2023 

16. Handlingsprogrammet – Fv. (FT-sak 70/22)  15 000  15 000 

 Sum tiltak på fylkesveg i egen regi  157 000  157 000 

Fv. 42 GS Strømsbusletta, Arendal kommune 
Sykkelbyprosjekt under bygging i Arendal. Anlegget har blitt forsinket og ferdigstilles i 
2023. 
  
Fv. 404 GS Opplandsveien, Grimstad kommune 
Sykkelbyprosjekt som skal bygges i Grimstad. Prosjektering pågår, prosjektet lyses 
ut våren 2023. Samarbeidsprosjekt med Statens vegvesen (SVV), som eier brua over 
E18. SVV bidrar med 2 mill. kroner til prosjektet. Planlegges ferdigstilt i 2024. 
  
Fv. 457 Flekkerøytunnelen, Kristiansand kommune 
Prosjektet er under bygging og ferdigstilles i 2024. Totalrammen for prosjektet er 
oppjustert til 140 mill. kroner, som følge av betydelig prisstigning, utvidede krav til 
tunnelsikkerhet, og brannvann. 
  
Fv. 465 Leirviktunnelen, Kvinesdal kommune 
Prosjektet ble gjennomført i 2022, og ferdigstilles med sluttoppgjør i 2023. 
Totalrammen til prosjektet er 53 mill. kroner. Prisstigning, utvidede krav til 
tunnelsikkerhet og krav til brannvann i tunnel, har økt kostnadene. 
  
Fv. 465 Ravneheitunnelen, Farsund kommune 
Tunnelsikkerhetsforskriften tilsier at prosjektet skal være ferdig gjennomført innen 
1.1.2025. Mange kostbare tunnelprosjekter, samt flere andre store og kostbare 
fylkesvegprosjekter, gjør dette vanskelig å få finansiert. Det planlegges å søke om 
ytterligere utsettelse av tidsfristen, ettersom tunnelen er relativt ny og allerede har et 
sikkerhetsnivå fra 2009. Utbedring må likevel startes opp i løpet av 
økonomiplanperioden. 
  
Fv. 456 GS Hølleveien, delprosjektet 4 og 5, Kristiansand kommune 
Prosjektet ferdigstilles i 2022, men har sluttoppgjør i 2023. 
  
Fv. 42 strekningsvis utbedring vest for rv9, flere kommuner 
Det er utarbeidet rapport for aktuelle tiltak, og planen er å få tegnet ut veglinjer for 
disse tiltakene i 2023, for bygging i 2024. Rammen til prosjektet er redusert med 24 
mill. kroner, som er overført til utbedring av fv. 44 Skollabakken, i tråd med vedtak i 
fylkestingssak 39/21. 
  
Fv. 44 utbedring Skollabakken, Flekkefjord kommune 
Prosjektet planlegges gjennomført fra høsten 2023. Det er avsatt 24 mill. kroner til 
prosjektet. Oppstart må vente på utbedring av damanlegg ved Lundetjern i Rogaland, 
som har krav om at fv. 44 skal holdes åpen for beredskap. 
  
Fv. 3694 utbedring mellom Sandåkerbrua og fv. 418, Gjerstad kommune 
Prosjektet med utbedring av strekningen skulle vært utført i 2022, men ble forsinket. 
Rammen videreføres for bygging i 2023. 
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Fv. 410 tiltak mellom Barbu og Krøgenes, Arendal kommune 
Det er planlagt mindre tiltak for myke trafikanter i krysningspunkt på strekningen. 
Disse gjennomføres i 2023. 
  
Fv. 4208 Bakke bru og Bakkekleiv bru, Flekkefjord kommune 
Det skal utarbeides en rapport for å planlegge det omfattende arbeidet med å 
rehabilitere de to bruene. Bruene er nasjonale vegminner og er nå stengt for trafikk. 
Rapporten planlegges utarbeidet i perioden 2023−2024, og det forventes at 
rehabiliteringen finansieres av riksantikvaren/Statens vegvesen. 
  
Fv. 460 GS Njervesanden − nedre Njerve, Lindesnes kommune  
Plan for bygging av om lag 300 meter GS-veg er utarbeidet, og prosjektet vil bli 
bygget i 2023. 
  
Fv. 3820 GS Valle kirke, Valle kommune 
Plan for bygging av om lag 200 meter GS-veg er under utarbeidelse, og prosjektet 
planlegges gjennomført i 2023. 
  
Fv. 420 GS-plan mellom Grimstad og Lillesand 
Det skal utarbeides en plan for sammenhengende sykkelnett mellom kommunene. 
Planen forventes ferdigstilt i 2024. 
 
Fv. 456 Hølleveien x fv. 3975 Tangvallveien, Kristiansand kommune 
Prosjektet er et rekkefølgekrav knyttet til byggingen av nytt idretts- og skolesenter på 
Tangvall. Det er overført 9 mill. kroner til tiltaket fra skoleprosjektet Søgne 
videregående skole. Tiltaket planlegges ferdigstilt i løpet av 2023. 
 

4.2.2.4 Tiltak på fylkesveg i samarbeid med eksterne 
Tall i 1000 kroner 

  Tiltak 
Prosjekt- 
ramme 

Egne midler 
2023 

Eksterne 
2023 

Budsjett 
2023 

1. Fv. 450 Lauvåsen - Voilen 100 000 6 000  6 000 

2. Fv. 42 Gåsehelleren-tunellen i 
Sirdal 500 000 8 000  8 000 

3. Fv. 42 GS Blakstadheia - Blakstad 
bru 63 000    

4. Fv. 410 Ny veg til Arendal havn 
(fase 1) 180 000 49 000 51 000 100 000 

5. Fv. 475 Neskilen - Heftingsdalen 
(Batteriveien - fase 2) 510 000  25 000 25 000 

6. Fv. 415 Simonstad - Hovdefjell 188 000 15 000  15 000 

7. Fv. 3608 /3610 Homborsundveien 10 000 2 000  2 000 

8. Fv. 3820 GS rv.9 til Valle sentrum 2 000  2 000 2 000 

9. Fv. 3600 GS Fjæreveien, Kryssen 
- Egra  3 000 3 300 6 300 

10. Fv. 401 x 494 Høvågveien x 
Dvergsnesveien 10 000 10 000  10 000 

11. Tangvall kollektivterminal 10 000  5 000 5 000 
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  Tiltak 
Prosjekt- 
ramme 

Egne midler 
2023 

Eksterne 
2023 

Budsjett 
2023 

12. Fv. 3766 Frikstadveien, Åkle 7 800  5 200 5 200 

13. Fv. 3908 Skudeviga - Kilura 
- Andåsveien 20 000 2 000  2 000 

 Sum tiltak på fylkesveg i 
samarbeid med eksterne  95 000 91 500 186 500 

  
Fv. 450 Lauvåsen − Voilen, Valle kommune 
Skredsikringsprosjekt i samarbeid med Vestfold og Telemark fylkeskommune. 
Arbeidet pågår over to år, og ferdigstilles i Agder i 2023. 
  
Fv. 42 Gåsehellertunnelen, Sirdal kommune 
Det er inngått avtale med Sirdal kommune om delfinansiering av prosjektet. Det 
arbeides for å få vedtatt reguleringsplan i 2023. Prosjektet må deretter prosjekteres 
før det kan bygges. 
  
Fv. 42 GS Blakstadheia − Blakstad bru, Froland kommune 
Prosjektet har hatt store utfordringer, som har resultert i økte kostnader. Fylkestinget 
økte budsjettrammen fra 43 mill. kroner til 63 mill. kroner i 2. tertial i 2022, men det 
må regnes med behov for ytterligere økning av rammen i sak om årsavslutning av 
regnskapet for 2022.  
  
Fv. 410 ny veg til Arendal havn (fase 1), Arendal kommune 
Prosjektet er under bygging. Fylkestinget vedtok økt ramme i 2. tertial 2022 til 180 
mill. kroner, som følge av prisveksten i markedet. 
  
Fv. 475 Neskilen − Heftingsdalen (Batteriveien), Arendal kommune 
Det er utarbeidet silingsrapport for linjevalg for vegen. Basert på denne skal det 
utarbeides og vedtas reguleringsplan for prosjektet i 2023. Parallelt vil det bli startet 
opp prosjektering, for å få optimal fremdrift i prosjektet. Prosjektet er ikke 
fullfinansiert. Det arbeides med å sikre økt statlig ramme til prosjektet, i tråd med 
lokale forventninger til satsingen. 
  
Fv. 415 Simonstad − Hovdefjell, Åmli kommune 
Det arbeides med å ferdigstille byggeplan med sikte på utlysning våren 2023, og 
byggestart i løpet av høsten 2023. Prosjektet var forutsatt delfinansiert med statlige 
midler og er foreløpig ikke fullfinansiert. 
 
I FT-sak 70/22 (verbalforslag nr. 30) ble følgende vedtatt:  

 
«Fylkestinget ser positivt på at prosjektet FV415 Simonstad - Hovdefjell lyses ut 
på anbud så snart som mulig. Fylkestinget ønsker en orientering om prosjektets 
fremdrift etter at anbudsprosessen er gjennomført.» 

 
Fv. 3608/3610 GS Homborsundveien, Grimstad kommune 
Prosjektet er under regulering hos kommunen. Dette er et stort og kostbart anlegg. 
Det er bevilget 10 mill. kroner til prosjektet i tiltakspakken for koronapandemien. 
Resten må finansieres av Grimstad kommune. 
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Fv. 3820 GS rv9 til Valle sentrum, Valle kommune 
Det skal bygges GS-veg langs fv. 3820 mellom rv9 og sentrum. Tiltaket finansieres 
av kommunen gjennom finansieringsordningen. Parallelt planlegger Statens 
vegvesen bygging av rundkjøring på rv9. Dette vil gi behov for tiltak for å koble fv. 
3820 opp mot rundkjøringen. Det er enighet om at kostnadene til dette innarbeides i 
finansieringsavtalen og dekkes av kommunen. 
  
Fv. 3600 GS Fjæreveien, Kryssen − Egra, Grimstad kommune 
Prosjektet finansieres 50/50 mellom kommunen og fylkeskommunen. Det planlegges 
for byggestart i 2023. 
 
Fv. 401 x 494 Høvågveien x Dvergsneseveien, Kristiansand kommune 
Prosjektet er et rekkefølgekrav til flere store utbyggingsområder i Randesund. 
Fylkeskommunens ramme er et avtalt bidrag som er en forutsetning for å få etablert 
prosjektet, som har en total kostnadsramme på om lag 60 mill. kroner. Prosjektet 
bygges av private og planlegges deretter overført til fylkeskommunen ved at det 
inngås en justeringsavtale. 
  
Tangvall kollektivterminal, Kristiansand kommune 
Prosjektet er finansiert av myk pakke og ATP-samarbeidet. Det planlegges bygget i 
2023. 
  
Fv. 3766 Frikstadveien, Åkle, Iveland kommune 
Prosjektet er finansiert av myk pakke og ATP-samarbeidet. Forutsatt at det sikres 
fullfinansiering over ATP-budsjettet, planlegges tiltaket gjennomført i 2023. 
  
Fv. 3908 fortau Skudeviga − Kilura − Andåsveien, Kristiansand kommune 
Reguleringsarbeidet pågår og vil bli ferdigstilt tidlig 2023. Etter at reguleringsplan er 
ferdigstilt og godkjent, må det lages byggeplan før prosjektet kan bygges. Prosjektet 
er ikke fullfinansiert ut fra eksisterende kostnadsoverslag, og det forutsettes økte 
bidrag fra ATP og/eller Kristiansand kommune for å kunne igangsette utlysning. 
  
Næringsveger  
Fylkestinget vedtok i sak 73/21 tre store investeringsprosjekter, som er oppført i 
tabellen under. Vedtaket i denne saken forutsetter at staten bidrar med til sammen 
580 mill. kroner. Så langt har vi mottatt 39 mill. kroner til fv. 475 Neskilen-
Heftingsdalen (Batteriveien). Det skal fortsatt arbeides for å få på plass nødvendige 
statlige tilskudd. 
  
Det samlede finansieringsbehovet 2023-2026 er på 925 mill. kroner. I kommende 
planperiode vil vi ha ekstraordinært høye konsesjonskraftsinntekter. Vi har lagt til 
grunn at deler av disse inntektene kan brukes som en del av finansieringen. Det er 
usikkerhet om hvorvidt staten vil fortsette å trekke inn ekstraordinære 
konsesjonskraftsinntekter etter 2023. Det enkelte tiltak vil bli fremmet for politisk 
behandling før investeringene iverksettes. 
  
Det er usikkerhet rundt prosjektrammen for tiltak 2 og 5. Rammen for tiltak 6 er 
prisjustert med 44 mill. kroner fra vedtaket i desember 2021. 
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  Tiltak Prosjekt-
ramme 2023 2024 2025 2026 Sum 

2023-26 

2 Fv. 42 Gåsehellertunellen i Sirdal 500 000 8 000 100 000 210 000 180 000 498 000 

 Finansiering       

 Mva. komp.  1 200 15 000 31 500 27 000 74 700 

 Driftsfinansiering 
- konsesjonskraftsinntekter  6 800 74 000 166 500 141 000 388 300 

 Tilskudd fra Sirdal kommune   11 000 12 000 12 000 35 000 

 Sum finansiering  8 000 100 000 210 000 180 000 498 000 

        

5 Fv. 475 Neskilen - Heftingsdalen 
(Batteriveien Eydehavn) 510 000 25 000 85 000 210 000 180 000 500 000 

 Finansiering       

 Mva. komp.  3 750 12 750 31 500 27 000 75 000 

 Driftsfinansiering 
- konsesjonskraftsinntekter   54 500 28 500 3 000 86 000 

 Statstilskudd/bruk av bundne inv. fond  21 250 17 750    

 Tilskudd fra andre/ikke finansiert    150 000 150 000 300 000 

 Sum finansiering  25 000 85 000 210 000 180 000 500 000 

        

6 Fv. 415 Simonstad - Hovdefjell 
(Åmlivegen) 188 000 15 000 90 000 73 000  178 000 

 Finansiering       

 Mva. komp.  2 250 13 500 10 950  26 700 

 Driftsfinansiering 
- konsesjonskraftsinntekter  12 750 56 500 52 050  121 300 

 Tilskudd fra andre/ikke finansiert   20 000 10 000  30 000 

 Sum finansiering  15 000 90 000 73 000  178 000 

  

4.3 Økonomisk strategi 
Kommuneloven stiller krav til at fylkestinget skal definere finansielle måltall for å sikre 
bevissthet og åpenhet om fylkeskommunens økonomi. Hovedpoenget med 
bestemmelsen i kommuneloven er å sikre god økonomisk handleevne på lang sikt, 
og ikke bare i økonomiplanperioden. Hvis økonomien styres fornuftig, skapes 
økonomisk og politisk handlingsrom. 
  
Følgende beslutningsmomenter legges til grunn for god handleevne utover 
planperioden: 
 

• langsiktige prioriteringer og porteføljestyring 
• drifts-/egenfinansiering av investeringer 
• tilstrekkelige driftsmidler til planlagt vedlikehold, og avsetning til utvikling av 

eiendom som tilfredsstiller fremtidig bruk 
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Følgende tre nøkkeltall skal sikre en god økonomiforvaltning: 
  
A) Netto driftsresultat 
Netto driftsresultat er den primære indikatoren for økonomisk handlefrihet i 
kommunesektoren, og er et uttrykk for hvor mye som kan brukes til avsetninger og 
investeringer. Teknisk beregningsutvalg (TBU) har funnet det nødvendig å 
differensiere mellom kommuner og fylkeskommuner ved fastsettelse av måltall for 
netto driftsresultat. 

• Det anbefales at netto driftsresultat ligger på minst fire prosent over tid, og vi 
anbefaler at vi tilpasser drift og investeringsnivå til denne målsetningen. 

  
B) Disposisjonsfond 
Disposisjonsfond er ubundne oppsparte midler og kan brukes til å dekke svingninger 
i inntekter og uforutsette kostnader. 

• Det anbefales at fondet ligger på minimum ti prosent av driftsinntektene. 
  
C) Gjeldsgrad  
Måltallet beregnes av netto lånegjeld, og inneholder ikke lånegjeld til 
finansieringsordningen og videreutlån. Driftsresultatet og størrelsen på 
disposisjonsfondet er to sentrale indikatorer som beskriver fylkeskommunens evne til 
å betjene gjelden. 

• Det anbefales et bærekraftig nivå på gjelden, og dette er angitt til en 
gjeldsgrad på under 65 prosent av driftsinntektene. 

• Lånegjeld bør ikke vokse raskere enn inntektene over tid. 
 

4.4 Finansielle nøkkeltall 2023 - 2026 
Rentenivået har i perioden mars 2020 til mars 2022 vært på et historisk lavt nivå. 
Norges Bank har i 2022 økt styringsrenten i flere omganger. Det er også signalisert 
ytterligere renteheving før årsskifte 2023. Fylkeskommunens lån med flytende rente 
er knyttet opp til den renten som norske banker er villig til å låne hverandre penger 
for i en gitt periode (NIBOR), med tillegg for marginpåslag. 
  
Budsjettert rente ligger noe under forventet markedsrente, som følge av løpende 
fastrenteavtaler. Det er lagt til grunn 3,5 prosent rente i 2023 og 3,6 prosent i resten 
av årene i planperioden. Netto rente- og avdragsutgifter vil i perioden øke fra 359,7 
mill. kroner i 2023 til 393 mill. kroner i 2026. I disse utgiftene er ikke 
finansieringsordninger og videreutlån inkludert. 
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Dersom renten i 2023 øker med 1 prosent for netto lån med flytende rente, vil 
rentekostnaden øke med 30,5 mill. kroner i driftsbudsjettet. 
 

 
Vi holder oss innenfor kommunelovens bestemmelser om maksimal avdragstid. 
Langsiktig gjeld uten finansieringsordning og videreutlån, utgjør i oppstarten av 
økonomiplanperioden 4 221,9 mill. kroner. Lånegjelden vil bli øke til 4 369,7 mill. 
kroner ved utgangen av 2026. I samme periode forventes det at langsiktig gjeld 
brutto (med finansieringsordninger og videreutlån), vil øke fra 4 523,7 mill. kroner i 
2023 til 4 621,3 mill. kroner i 2026. 
  
Sammensetningen av gjeldsporteføljen vil bli tilpasset de rammene som er definert i 
reglement for finans- og gjeldsforvaltning. Reglementet legger til rette for å minimere 
finanskostnader ved å benytte fylkeskommunens fortrinn, uten å ta vesentlig 
finansiell risiko. For gjeldsforvaltningen innebærer dette at vår kredittverdighet 
benyttes til å oppnå bedre betingelser enn i bank, ved å bruke obligasjons- og 
sertifikatmarkedet. Det er inngått avtale med Bergen Capital Management for 
rådgivning som gjelder finans- og gjeldsporteføljen. 
  
Balansekravet i kommuneloven innebærer at kun investeringer kan lånefinansieres, 
og at låneforpliktelser (renter og avdrag) skal dekkes av løpende driftsinntekter. Dette 
innebærer at fremtidige investeringer må tilpasses et forsvarlig nivå på lånegjeld, 
som gjør at vi kan betjene rente- og avdragsforpliktelsene. 
  
Ved nøkternhet i låneopptak vil måltallene være realistiske å oppnå ved utgangen av 
planperioden. Arbeidet med økonomiplanen gir mulighet for å tenke lenger fram i tid 
enn fire år. Når det økonomiske handlingsrommet blir mindre, er det enda viktigere 
med grundig avveiing mellom kortsiktige og langsiktige prioriteringer. 
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Nøkkeltallene 
Kommuneloven stiller krav til at fylkestinget skal ta i bruk finansielle måltall for å sikre 
bevissthet og åpenhet om fylkeskommunens reelle økonomiske situasjon. Formålet 
med bestemmelsen er langsiktig og god økonomiforvaltning. 
  
De økonomiske måltallene legger til rette for langsiktig planlegging og styring. Vi har 
langsiktige måltall som skal nås innen 2030. I tillegg har vi egne måltall som vil være 
realistiske for kommende planperiode. De prioriteringer som er foreslått er i tråd med 
strategien og bidrar til å nå de langsiktige måltallene innen 2030. 
  
Følgende nøkkeltall er definert: 

Nøkkeltall Mål økonomiplan (2023-2026) Mål langsiktig (2030) 

Netto driftsresultat 4 % 4 % 

Disposisjonsfond 10 % 10 % 

Gjeldsgrad 65 % 65 % 

  
Tabellen nedenfor viser utviklingen i nøkkeltallene, og må sees i sammenheng for å 
få et komplett bilde. Nøkkeltall for 2021 er basert på regnskapstall, nøkkeltallene for 
2022 er basert på prognose for året, mens nøkkeltall i perioden 2023−2026 er basert 
på fylkestingets budsjettvedtak. 
  

Nøkkeltall Regnskap 
2021 

Prognose 
2022 

Budsjett 
2023 

Budsjett 
2024 

Budsjett 
2025 

Budsjett 
2026 

Netto driftsresultat 7,7 % 3,9 % 0,5 % 3,6 % 4,2 % 4,5 % 

Disposisjonsfond 17,4 % 16,3 % 13,1 % 11,3 % 9,8 % 9,5 % 

Gjeldsgrad 67,1 % 67,1 % 69,8 % 68,8 % 67,4% 66,1 % 

  
Netto driftsresultat 
Netto driftsresultat viser driftsoverskuddet etter at renter og avdrag er betalt og er et 
uttrykk for hva fylkeskommunen sitter igjen med til finansiering av investeringer og 
avsetninger. 
  
Korrigert netto driftsresultat 
Netto driftsresultat påvirkes hvert år av størrelsen på netto bruk og avsetning til 
bundne fond. Disse fondene kan ikke disponeres til annet enn formålet, og bidrar 
dermed ikke til økonomisk handlingsrom for fylkeskommunen. I tillegg vil avsetning til 
premieavvik pensjon øke netto driftsresultat. Disse avsetningene er ikke budsjettert i 
planperioden, men vil komme frem i regnskapet. Derfor vil det korrigerte netto 
driftsresultatet komme frem som et vesentlig lavere tall enn netto driftsresultat. 
  
Det korrigerte netto driftsresultatet er sammenlignbart med det vi budsjetterer og vil i 
større grad vise hva som er reelt handlingsrom i driftsbudsjettet. For å kunne 
sammenlikne budsjettert netto driftsresultat med regnskapsmessig resultat, må vi 
gjøre beregninger for disse avsetningene og korrigere resultatet med disse 
størrelsene. Det legges derfor frem to varianter av måltallet netto driftsresultat i 
årsberetningen. 
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Disposisjonsfond 
Disposisjonsfondet er satt sammen av flere "øremerkede" fond, mens det "frie" 
disposisjonsfondet fungerer som en bufferkonto for fylkeskommunen. Bufferfond 
- fylkesting gir frihet til å dekke uforutsette kostnader, som f.eks. økning i renter og 
avdrag, konjunkturendringer, svikt i inntekter eller når uforutsette hendelser inntreffer. 
  
Ved utgangen av desember er bufferfond - fylkesting på 439,2 mill. kroner. I perioden 
2023−2026 er det planlagt å bruke 391,5 mill. kroner av dette. Siden økonomiplanen 
legger opp til bruk av mesteparten av det bufferfond - fylkesting, anbefaler vi at 
ekstraordinære inntekter tillegges fondet for å opprettholde anbefalt måltall. 
  
Gjeldsgrad 
Fylkeskommunenes låneopptak er regulert i kommuneloven og kan ikke dekke 
utgifter til drift. Gjeldsgraden er i økonomiplanperioden i fylkesdirektørens forslag på 
et forsvarlig nivå. Som følge av ekstra høy driftsfinansiering av investeringer med 
bakgrunn i ekstraordinære konsesjonskraftsinntekter. Ved utgangen av planperioden 
nærmer vi oss måltallet på 65 prosent. 
  
Budsjettert investeringsnivå er høyt som følge av politisk satsing på industriveger. 
Det må finnes andre finansieringskilder for disse satsingene dersom vi også for årene 
2024−2026 får trekk i rammetilskuddet som følge av høye konsesjonskraftsinntekter. 
  
Generelt tilsier et høyt investeringsnivå at vi bør ha et høyt netto driftsresultat. 
Dersom vi lykkes i å styre etter vedtatte finansielle måltall, vil vi kunne skape 
økonomisk og politisk handlingsrom. 
 

4.5 Økonomiplan hovedoversikter 
Budsjett- og regnskapsforskriften §5-4, 1. ledd, bevilgningsoversikt drift 

  Regnskap 
2021* 

Budsjett 
2022 

Budsjett 
2023 

Budsjett 
2024 

Budsjett 
2025 

Budsjett 
2026 

Rammetilskudd -2 523 520 -2 529 100 -2 492 838 -2 742 838 -2 742 838 -2 742 838 

Inntekts- og 
formuesskatt 

-1 941 057 -1 860 800 -1 938 200 -1 938 200 -1 938 200 -1 938 200 

Eiendomsskatt 0 0 0 0 0 0 

Andre generelle 
driftsinntekter 

-410 750 -43 263 -60 440 -60 440 -60 440 -60 440 

Sum generelle 
driftsinntekter 

-4 875 326 -4 433 163 -4 491 478 -4 741 478 -4 741 478 -4 741 478 

Sum bevilgninger 
drift, netto 

4 221 651 4 179 156 4 187 239 4 214 670 4 162 739 4 139 913 

Avskrivinger 356 768 358 000 416 676 416 676 416 676 416 676 

Sum netto 
driftsutgifter 

4 578 419 4 537 156 4 603 915 4 631 346 4 579 415 4 556 589 

Brutto driftsresultat -296 907 103 993 112 437 -110 132 -162 063 -184 889 

Renteinntekter -26 483 -34 550 -97 705 -98 620 -94 894 -94 155 

Utbytter -1 000 0 0 0 0 0 
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  Regnskap 
2021* 

Budsjett 
2022 

Budsjett 
2023 

Budsjett 
2024 

Budsjett 
2025 

Budsjett 
2026 

Gevinster og tap på 
finansielle 
omløpsmidler 

-9 900 -5 000 -5 000 -5 000 -5 000 -5 000 

Renteutgifter 58 626 77 203 168 891 175 302 174 162 170 606 

Avdrag på lån 175 428 194 455 213 275 228 790 237 777 244 429 

Netto finansutgifter 196 671 232 108 279 461 300 472 312 045 315 880 

Motpost avskrivinger -356 768 -358 000 -416 676 -416 676 -416 676 -416 676 

Netto driftsresultat -457 004 -21 899 -24 778 -226 336 -266 694 -285 685 

Disponering eller 
dekning av netto 
driftsresultat 

0 0 0 0 0 0 

Overføring til 
investering 

174 471 191 600 205 000 325 000 355 000 305 000 

Avsetninger til 
bundne driftsfond 

526 706 0 0 0 0 0 

Bruk av bundne 
driftsfond 

-480 054 -667 -667 0 0 0 

Avsetninger til 
disposisjonsfond 

429 971 0 5 161 5 161 5 161 5 161 

Bruk av 
disposisjonsfond 

-194 089 -169 034 -184 716 -103 825 -93 467 -24 476 

Dekning av tidligere 
års merforbruk 

0 0 0 0 0 0 

Sum disponeringer 
eller dekning av netto 
driftsresultat 

457 004 21 899 24 778 226 336 266 694 285 685 

Fremført til 
inndekning i senere år 

0 0 0 0 0 0 

*Regnskap 2021 følger en annen oppstilling enn budsjett 2022-2026. Forskjellen i oppsettet gjelder en andel av 
inntektene som framkommer under "Andre generelle inntekter" og "Renteinntekter" i 2021, mens det i budsjett 
2022-2026 er inkludert i "Sum bevilgninger i drift, netto". 
  
Budsjett- og regnskapsforskriften §5-5, 1. ledd, bevilgningsoversikt investering 

  Regnskap 
2021 

Budsjett 
2022 

Budsjett 
2023 

Budsjett 
2024 

Budsjett 
2025 

Budsjett 
2026 

Investeringer i varige 
driftsmidler 

869 655 857 751 790 900 742 200 683 500 531 500 

Tilskudd til andres 
investeringer 

7 313 0 0 0 0 0 

Investeringer i aksjer 
og andeler i selskaper 

10 968 2 800 3 000 3 000 3 000 3 000 

Utlån av egne midler 0 0 0 0 0 0 

Avdrag på lån 0 0 0 0 0 0 

Sum 
investeringsutgifter 

887 936 860 551 793 900 745 200 686 500 534 500 

Kompensasjon for 
merverdiavgift 

-142 539 -132 140 -125 505 -114 315 -103 575 -80 725 

Tilskudd fra andre -126 803 -68 770 -62 000 -27 000 -19 000 -7 000 
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  Regnskap 
2021 

Budsjett 
2022 

Budsjett 
2023 

Budsjett 
2024 

Budsjett 
2025 

Budsjett 
2026 

Salg av varige 
driftsmidler 

-5 433 0 0 0 0 0 

Salg av finansielle 
anleggsmidler 

-1 902 0 0 0 0 0 

Utdeling fra selskaper 0 0 0 0 0 0 

Mottatte avdrag på 
utlån av egne midler 

0 0 0 0 0 0 

Bruk av lån -446 377 -468 041 -401 395 -278 885 -208 925 -141 775 

Sum 
investeringsinntekter 

-723 054 -668 951 -588 900 -420 200 -331 500 -229 500 

Videreutlån 0 0 0 0 0 0 

Bruk av lån til 
videreutlån 

-1 107 0 0 0 0 0 

Avdrag på lån til 
videreutlån 

38 565 21 057 16 470 13 488 13 490 6 779 

Mottatte avdrag på 
videreutlån 

-19 990 -21 057 -16 470 -13 488 -13 490 -6 779 

Netto utgifter 
videreutlån 

17 467 0 0 0 0 0 

Overføring fra drift -159 363 -191 600 -205 000 -325 000 -355 000 -305 000 

Avsetninger til 
bundne 
investeringsfond 

62 795 0 0 0 0 0 

Bruk av bundne 
investeringsfond 

-85 781 0 0 0 0 0 

Avsetninger til 
ubundet 
investeringsfond 

0 0 0 0 0 0 

Bruk av ubundet 
investeringsfond 

0 0 0 0 0 0 

Dekning av tidligere 
års udekket beløp 

0 0 0 0 0 0 

Sum overføring fra 
drift og netto 
avsetninger 

-182 349 -191 600 -205 000 -325 000 -355 000 -305 000 

Fremført til 
inndekning i senere år 
udekket beløp 

0 0 0 0 0 0 

  

5 Klimabudsjett 

5.1 Innledning 
Fylkeskommunedirektøren legger for 2023 frem fylkeskommunens tredje 
klimabudsjett. Klimabudsjettet og Miljøfyrtårn er styringsverktøyene som brukes for å 
nå de vedtatte målene for klimagassreduksjon både for Agder som region og for 
egen organisasjon. 
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I klimabudsjettet legger vi frem våre klimamål, status på utslipp (klimaregnskap) og 
tiltak for å redusere utslipp. Klimabudsjettet kvantifiserer hvor mye klimagasser som 
kuttes gjennom de konkrete tiltakene, samt kostnaden for å gjennomføre disse der 
det er mulig. Klimabudsjettet inneholder også tiltak som gir energibesparelser eller 
indirekte utslippskutt, i tillegg til tiltak som ikke har latt seg kvantifisere. 
  
Klimabudsjettet synliggjør og legger grunnlag for prioriteringer, styring og oppfølging 
av aktuelle tiltak. Eierskap og god oppfølging sikres gjennom forankring i 
organisasjonen og dedikerte ansvarlige for hvert tiltak. Rapportering på status av 
klimatiltak i tertialrapportene skal sørge for god styring av arbeidet. 
  
Klimabudsjettet er en direkte operasjonalisering av Regionplan Agder 2030. Sammen 
med miljøledelsesverktøyet Miljøfyrtårn og en offensiv anskaffelsesstrategi vil 
klimabudsjettet sørge for gjennomgående klima- og miljøledelse i hele 
organisasjonen. 
 
Miljødirektoratets kommunefordelte klimagassregnskap viser at utslipp av 
klimagasser i Agder i har en utslippsreduksjon fra 2017 til 2020, men en økning fra 
2019 til 2020. Dette gjør at vi fremover må ta enda større kutt over færre år for å nå 
ønsket reduksjon på Agder. 
  
Agder fylkeskommune skal ta sin del av utslippsreduksjonene som kreves: Dersom 
alle andre også gjør det, vil vi sammen kunne nå målene i Regionplanen og 
Parisavtalen. 
  
For å bidra til å nå overordnede målsettinger i Regionplan Agder 2030, ble en rekke 
tiltak vedtatt i klimabudsjett 2022−2025. Status på tiltakene er presentert i 
tertialrapportene for 2022. Nye tiltak for 2023, samt oversikt over pågående og 
ferdigstilte klimatiltak 2022 til 2025, er presentert i avsnitt 5.5 og 5.7. 
  
Klimabudsjettet er avgrenset til tiltak Agder fylkeskommune har hovedansvar for. 
Begreper som er benyttet i klimabudsjettet er forklart i avsnitt 5.8. 
 

5.2 Klimamål Agder 
Gjennom Regionplan Agder 2030 er det vedtatt at Agder skal redusere direkte 
klimagassutslipp med minst 45 prosent innen 2030 (ikke-kvotepliktig sektor), og 
Agder skal bidra til å oppnå lavutslippssamfunnet. Agder fylkeskommune har også 
stilt seg bak en regional felles visjon kalt «Electric Region Agder». Visjonen 
innebærer at Agder skal bli 100 prosent elektrisk og fornybart. Dersom visjonen blir 
nådd, vil reduksjonene tilsvare ca. 70−80 prosent kutt i direkte utslipp i Agder. 
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Figuren viser historiske utslipp (grå), referansebane (blå) og nødvendig utslippsbane (grønn) 
for å nå målet om 45 prosent reduksjon i 2030, samt lavutslippssamfunn i 2050 (90 prosent 
utslippsreduksjon). Orange linje viser visjonen «Electric Region Agder». 
 
Miljødirektoratet publiserer årlig utslippsregnskap for fylker og kommuner, men med 
ett års forsinkelse. Miljødirektoratets kommunefordelte klimagassregnskap viser at 
utslipp av klimagasser i Agder i 2020 var på 1 206 783,8 tonn CO2-ekvivalenter, sett 
bort fra kvotepliktig sektor. Agder har en utslippsreduksjon på 3,7 prosent fra 
referanseåret 2017 til 2020, men utslippene økte med 1,9 prosent fra 2019 til 2020. 
På landsbasis ble utslippene redusert med 3,5 prosent fra 2019 til 2020, og Agder er 
det eneste fylke med økte utslipp. 
  
Figuren over illustrerer målbanen (grønn) ved en årlig utslippsreduksjon på ca. 4,5 
prosent fram til 2030, og deretter en årlig nedgang på 8,4 prosent frem til 2050. Med 
referanseår 2017 har vi i 2018, 2019 og 2020 til sammen sluppet ut nesten 218 000 
tonn mer enn målbanen i disse årene. Vi er dermed på etterskudd med målsettingen, 
og dette gjør at vi fremover må ta enda større kutt over færre år for å nå målene i 
Regionplan Agder. 
  
Framskrivningen (referansebanen, blå linje) baserer seg på hvilke utslippsendringer 
som er forventet som en konsekvens av nasjonal klima- og miljøpolitikk. 
Tallgrunnlaget er hentet fra Klimakur 2030 og baserer seg på beregninger som er 
gjort for nasjonale utslipp utarbeidet av finansdepartementet i 2020. Framskrivningen 
er tilpasset Agders utslippshistorikk og befolkningsframskriving. Slike framskrivninger 
er usikre, men gir likevel anslag på forventet utvikling. Det forutsettes at nasjonale 
tiltak og generell teknologiutvikling vil bidra med ca. 1/3 av målsettingens utslippskutt. 
 

5.3 Status klimagassutslipp Agder 
Figuren under viser klimagassutslipp fra aktiviteter sortert på sektorer for 2020. 
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Tallene er hentet fra ERA-modellen (kilder: Miljødirektoratet/SSB) og dekker direkte 
utslipp på Agder, men ser bort fra kvotepliktig sektor og dermed storparten av 
industriutslippene. 

 
Figuren viser de direkte utslippene for Agder i 2020, eks. kvotepliktig sektor fordelt på 
sektorer. Det er veitrafikk, sjøfart, jordbruk og annen mobil forbrenning som er de største 
utslippskildene på Agder. 
  
Det presiseres at statistikken kun gir en oversikt over de direkte utslippene innenfor 
Agders geografiske grenser. Indirekte utslipp som skjer andre steder i verden som 
konsekvens av agdersamfunnets forbruk, er ikke inkludert. 
  
Utslipp og opptak i utslippssektoren skog og arealbruk 
Miljødirektoratet publiserer to ulike klimaregnskap for kommunene som geografiske 
enheter, og for Agder som geografisk enhet. Det ene regnskapet viser direkteutslipp 
fra kommunen fordelt på sektorer, og dette legger grunnlaget for å beregne 
referansebane og effekt av ulike tiltak. Utslipp og opptak fra skog og arealbruk er et 
annet klimaregnskap. Dette ser på hvilke arealer som tar opp klimagasser og hvilke 
tiltak og omdisponeringer av areal som fører til utslipp. Disse tallene publiseres bare 
hvert femte år. I henhold til dette regnskapet hadde Agder i 2010 et stort netto opptak 
av klimagasser, og dette var betydelig mindre i 2015. Det er også opptak av 
klimagasser i Agder. Dette kommer ikke fram i utslippsregnskapet for direkteutslipp 
eller i referansebanen, siden det nasjonalt behandles som adskilte regnskap. 
  
Skogen i Agder binder mye CO2 som kan ses på figur under hentet fra 
Miljødirektoratet. Det er viktig å opprettholde god vekst i skogen i Agder og bidra til at 
trevirke erstatter fossilintensive produkter og aller helst blir bevart i konstruksjoner 
med lang levetid. Endring i arealbruk som nedbygging av myr og produktiv skog, vil 
bidra til utslippsøkning. Dermed er det viktig å anerkjenne naturen som viktig CO2-
fanger og -lager og begrense nedbygging av jomfruelig natur. Arealregnskap som gir 
oversikt over arealbruksendringer, er et prioritert satsingsområde i forum for klima og 
miljø i #vårtagder. Arealregnskap kan være et nyttig verktøy i møte med klima- og 
naturkrisen, og gi et viktig kunnskapsgrunnlag for fremtidig planlegging av utbygging. 
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Agder fylkeskommune begynte med arealregnskap for egne utbyggingsprosjekter 
allerede i 2021, og vedtok egne målsettinger for reduksjon av nedbygging av natur 
på fylkestinget i juni 2021. 

 
Figuren viser utslipp og opptak av klimagasser i CO2-ekv. for skog og arealbruk i Agder.  
Agder hadde i 2010 et stort netto opptak av klimagasser, og dette var betydelig mindre i 
2015. 
  
Utviklingen av de direkte utslippene på Agder fordelt på sektorer 

 
Figuren viser utviklingen av de direkte utslippene på Agder (eks. kvotepliktig sektor) fordelt 
på sektorer fra 2015 til 2020 (kilde: Miljødirektoratet). Hovedårsaken til økningen i de 
samlede utslippene, er økning i utslipp fra sjøfart og annen mobilforbrenning. Utslippene har 
gått litt ned i sektorene industri, vegtrafikk, luftfart og avfall og avløp. Utslipp fra 
energiforsyning, oppvarming og jordbruk var på samme nivå som i 2019. 
  
Pandemien preget 2020 med reiserestriksjoner og hjemmekontor. Dette resulterte i 
mindre reisevirksomhet, spesielt med fly, men også i personbiltrafikken. 
Utslippsreduksjonen er likevel liten, siden kun utslipp knyttet til avgang og landing blir 
registrert som utslipp fra fly i Agder. Økt tungbiltransport og lavere biodieselforbruk er 
nesten like stor som effekten av redusert personbiltrafikk og større elbilandel. 
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Den kraftige utslippsøkningen knyttet til sjøfart er overraskende. Deler av 
skipstrafikken, slik som fergesambandet Kristiansand−Hirtshals, har også vært 
redusert som følge av pandemien. Forklaringen ligger i at flere fartøy har hatt lang 
liggetid i havner i Agder og at det er beregnet utslipp knyttet til denne tiden. 
  
Annen mobil forbrenning viser også betydelig økning. Her er metoden for beregning 
og fordeling av utslippene mellom fylker og kommuner, forbedret. Det kan ha gitt 
høyere tall for Agder, men årsaken kan også ligge i at det er et høyt aktivitetsnivå i 
regionen. 
  
Kommentarer til endringer i utslippsnivå i kommunene (2019−2020): 
Arendal kommune og Kvinesdal kommune har mest markant økning i 
klimagassutslipp. For Arendals del er økningen knyttet til "Annen mobil forbrenning" 
og "Sjøfart", kompensert av litt lavere utslipp fra "Vegtrafikk". For Kvinesdals del er 
økningen knyttet til "Industri" og "Sjøfart". 
  
Det er bare Froland, Tvedestrand og Vennesla som har redusert utslippene med mer 
enn fem prosent. For Venneslas del skyldes dette markant lavere utslipp fra 
"Industri". 
 

5.4 Hovedprinsipper for klimabudsjett 2023 
Agder fylkeskommunes klimabudsjett er fremdeles under utvikling. For 2023 er det 
lagt til et nytt avsnitt som beskriver utslipp og opptak av klimagasser for skog og 
arealbruk i Agder. 
  
Tiltakene i klimabudsjettet er fordelt slik: 

• direkte utslipp 
• energi (indirekte utslipp) 
• indirekte utslipp 
• andre aktiviteter og verktøy som understøtter utslippsreduksjoner 

  
Reduksjon av de direkte utslippene på Agder er vårt viktigste oppdrag for å nå 
regionplanens mål og for å bidra til å oppfylle norske forpliktelser i Parisavtalen. 
Likevel er indirekte utslipp viktige, fordi Agder gjennom kjøp av varer og tjenester 
bidrar til store utslipp utenfor egen region. Klimabudsjettet presenterer derfor tiltak 
som bidrar til både direkte og indirekte utslippsreduksjon i egne tabeller. 
 
Effektberegningene av tiltakene som presenteres i klimabudsjettet er basert på best 
tilgjengelig informasjon og metodikk. Det må imidlertid presiseres at det er usikkerhet 
knyttet til både størrelsen på utslippsreduksjoner og tidspunktet de vil realiseres. Det 
samme gjelder forutsetningene som er lagt til grunn for beregningene. 
Klimabudsjettet vil utvikles og forbedres over tid, i takt med kunnskapsutviklingen på 
området. 
 
Følgene er lagt til grunn for beregning av utslippskuttene for ulike tiltakene: 
  
Klimamål: Der hvor vi har en målsetting, har utslippskuttet blitt beregnet som effekten 
av at målet blir oppnådd. Dette gjelder for eksempel etablering av byvekstavtale for 
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kristiansandsregionen, der målet er nullvekst for personbiltrafikken. 
 
Nedenfra og opp: Tiltak beregnes nedenfra og opp, det vil si at det tas utgangspunkt i 
hva gjennomføringen av tiltaket tilsvarer. Beregningen krever gode data på hvilken 
endring i aktivitet eller utslippsfaktor tiltaket vil føre til. For eksempel da 
ferjesambandet Hidra og Andabeløy i Flekkefjord ble hybridelektrisk i 2021. 
Utslippsreduksjonen beregnes i henhold til innrapportert tall for årlig drivstofforbruk 
før og etter elektrifisering. 
  
Klimaregnskap: Særlig når det gjelder samferdselstiltak, er tiltakseffekter korrigert i 
henhold til klimaregnskap fra Miljødirektoratet. Ved effektberegninger av blant annet 
personbiltrafikk og busstransport har dette vært nødvendig for å sikre relativt 
samsvar mellom tiltak og klimaregnskap. Konkret er utslaget av dette at de korrigerte 
tiltakseffektene i klimabudsjettet blir mer konservative (lavere) enn de direkte 
beregningene ellers ville blitt. 
  
Forutsetninger: For flere tiltak har det vært nødvendig å gjøre forutsetninger for å 
kunne beregne effekten av tiltaket. Dette gjelder blant annet tiltaket «Nullvekstmålet 
for persontrafikk», der det forutsettes at virkemiddel-/tiltakspakkene i byvekstavtalen 
for kristiansandsregionen (Kristiansand, Søgne, Songdalen) blir iverksatt og er 
tilstrekkelige for å nå nullvekstmålet for persontrafikk. Det er også lagt til grunn effekt 
fra og med 2017, på tross av at byvekstavtale ikke foreligger og at tiltak ligger noe 
fram i tid. Dette må korrigeres i fremtidig rullering og når byvekstavtale foreligger. I 
beregningen av tiltakseffekt knyttet til «Klimavennlige tjenestereiser» er det forutsatt 
30 prosent reduksjon i reiser med bil og fly innen 2022 og 50 prosent innen 2030 i 
forhold til 2019. Dette bygger på en vedtatt målsetting om halvering av 
tjenestereisene i 2030 for fylkeskommunens egen virksomhet. 
  
Det har ikke vært mulig å anslå den utslippsreduserende effekten eller kostnad av 
alle tiltakene som ligger i tabellen i neste avsnitt. Det er ulike årsaker til at 
tiltakseffekten ikke kan kvantifiseres. Tiltakene kan være i en tidlig fase, tilstrekkelig 
kunnskapsgrunnlag er mangelfullt eller usikkerhet knyttet til beregningene er for stor. 
Noe er også mer verktøy for å nå målene enn egentlige tiltak, som for eksempel 
nettverkssamarbeid. På sikt kan det bli mulig å beskrive tiltakseffekten bedre. 
 

5.5 Klimatiltak 2023-2026 
I tabellen under presenteres 37 av totalt 45 klimatiltak som ble spilt inn av 
organisasjonen i budsjettprosessen for 2023. 33 tiltak videreføres fra klimabudsjett 
2022, mens fire tiltak er nye. Tiltak fra skoler som er planlagt gjennomført i 2023 som 
gjelder avfall, elektrifisering av biler, energieffektiviseringstiltak, tilrettelegging for bruk 
av sykkel i tjeneste til og fra jobb vil dekkes inn under tiltak nr. 
1, 10, 11, 20, 21, 23, 22 og 24. Tiltakene i klimabudsjettet har blitt beregnet med 
tanke på forventet utslippsreduksjon, kostnader og besparelse knyttet til 
gjennomføringen av tiltaket der dette har vært mulig å beregne. Tiltak i klimabudsjett 
for 2023 inkluderer både pågående tiltak og nye tiltak (markert med *). 
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Nr. Prioriterte klimatiltak Kostnader i mill.kroner Redusert utslipp i tonn 
CO2e 

 2022 2023 2024 2025 2026 2023 2026 2030 

Tabell direkte utslipp       

1 Agder fylkeskommunes skal øke 
andelen utslippsfri maskiner - og 
kjøretøy fra 10 prosent i 2020 til 100 
prosent i 2030 

     80 160 400 

2 AKT Svipp 13 13 13 13 13 Ikke beregnet 

3 Byvekstavtale for 
kristiansandsregionen skal 
etableres. Nullvekstmål for 
personbiltransport 

0,12 0,12 1 4 10 3 500 4 500 5 200 

4 Fossilfri fjernvarme      80 140 280 

5 Fossilfri/utslippsfri byggeplass, 
fylkeshuset i Agder      100   

6 Fv. 43 Viksvannet klimatiltak inn i 
kontrakt  1    Beregnes i etterkant 

7 Gradvis elektrifisering av busser på 
Agder. Potensiale for utslippskutt      400 2200 18000 

8 Klimafordelaktige krav til 
driftskontraktene på veg 0,1     Ikke beregnet 

9 Klimafordelaktige krav ved leveranse 
av asfalt      3650 Ikke beregnet 

10 Klimavennlige arbeidsreiser (til og 
fra jobb)      Ikke beregnet 

11 Klimavennlige tjenestereiser på veg -1 -1 -1 -1 -1 40 100 200 

12 Ny fv. 410 til Eydehavn, klimatiltak 
inn i kontrakt  1 2   Beregnes i etterkant 

13 Parkeringstiltak ved 
fylkeskommunale virksomheter *      25 20 15 

14 Sykkelbyavtaler med Farsund, 
Mandal, Grimstad og Arendal 17,5 12,5 10 10 10 Ikke beregnet 

15 Destinasjonsladeordning i Agder 1 2 2 2 2 Ikke beregnet 

16 Tiltak for økt sykling og gåing i byer 
uten sykkelbyavtaler, med 
utgangspunkt i mulighetsstudier 

5 3 5 5 5 Ikke beregnet 

17 Utslippskrav til drosjenæringen      Ikke beregnet 

18 Tilrettelegging for ladeinfrastruktur 
bussterminal i Moland park *  20 20   Ikke beregnet 

Sum kostnader og direkte 
utslippsreduksjon tonn CO2e 35,7 51,6

2 52 33 39 7775 7120 24095 

Tabell energitiltak (indirekte utslipp) 

19 Energieffektivisering, veg-
installasjoner      Ikke beregnet 

20 Energioppfølging i bygg 0,1     15 50 70 

21 Enøk 2023 *  10 10 10  20 50 50 

22 Digital slettestrategi og klimavennlig 
lagring         
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Nr. Prioriterte klimatiltak Kostnader i mill.kroner Redusert utslipp i tonn 
CO2e 

Sum kostnader og indirekte 
utslippsreduksjon tonn CO2e 0,1 10 10 10  35 100 120 

Tabell indirekte utslipp 

23 Avfallsredusert drift av 
fylkeskommunale bygg      12 50 100 

24 Færre tjenestereiser med fly  -1 -1 -1 -1 120 160 210 

25 Klimafordelaktig materialbruk, 
Fylkeshuset i Agder      1200   

Sum kostnader og indirekte utslippsreduksjon 
tonn CO2e -1 -1 -1 -1 1332 210 310 

Tabell andre aktiviteter og verktøy som understøtter utslippsreduksjoner 

26 Areal- og transportplansamarbeidet i 
arendalsregionen   0,5 0,5 0,5 Ikke beregnet 

27 Areal- og transportsamarbeid i 
kristiansandsregionen 0,8 0,9 0,9 0,9 0,9 Ikke beregnet 

28 Det digitale Agder. Forvaltning av 
bredbåndstøtteordningen 8,4 10,4 10,4 5,4 5,4 Ikke beregnet 

29 Hydrogensatsingen 2021-2025 i 
Agder fylkeskommune 1 0,5 0,5 0,5  Ikke beregnet 

30 Klima- og energiprosjekter 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 Ikke beregnet 

31 Klimafordelaktig materialbruk for 
vegbygging i fylkeskommunens 
konkurransegrunnlag 

 0,4    Ikke beregnet 

32 klimakalkulatoren – verktøy for å 
kutte utslipp og binde karbon i norsk 
landbruk 

0,26     Ikke beregnet 

33 Klimakommunikasjon      Ikke beregnet 

34 Klimapartnere 1 2 2 2 2 Ikke beregnet 

35 Ladeinfrastruktur for 
nullutslippslastebiler på Langemyr 
2023-2024 * 

 1 1    

36 Samarbeidsavtale med UiA om FoU 
knyttet til bygging, forvaltning, drift 
og vedlikehold 

 0,1 0,1 0,1 0,1 Ikke beregnet 

37 Strategi og retningslinjer for veg i et 
bærekraftsperspektiv      Ikke beregnet 

Sum kostnader 14 17,7 17,8 11,7 11,2  

Tabell viser oversikt over klimatiltak i klimabudsjett 2023, nye tiltak er markert med *.  
 
Alle tiltakene er nærmere beskrevet i avsnitt 5.7. Beskrivelse av klimatiltak. 
  
Tiltak som er gjennomført og avsluttet i 2022 er presentert i tabell, og beskrevet i 
rapport for 2. tertial: 

Klimatiltak Kostnader i mill.kroner Redusert utslipp i tonn 
CO2e. 

 2022 2023 2024 2025 2022 2025 2030 

El ferjer til Hidra og Andabeløy 20,3 20,3 20,3 20,3 720 720 720 
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Klimatiltak Kostnader i mill.kroner Redusert utslipp i tonn 
CO2e. 

Fossilfri og mest mulig utslippsfri 
bygge- og anleggsplass, Fagskolen i 
Agder 

    200   

Fossilfri og mest mulig utslippsfri 
bygge- og anleggsplass, Søgne 
videregående skole (Tangvall) 

    285   

Sum kostnader og direkte 
utslippsreduksjon tonn CO2 ekv. 20,3 20,3 20,3 20,3 1 205 720 720 

Tabell energitiltak (indirekte 
utslipp)     Indirekte utslippskutt 

Solenergi på fylkeskommunale bygg     72   

Tabell indirekte utslipp     Indirekte utslippskutt 

Klimafordelaktig materialbruk, 
Fagskolen i Agder     1 750   

Klimafordelaktig materialbruk, Søgne 
skolesenter     600   

Sum kostnader og indirekte 
utslippsreduksjon tonn CO2 ekv.     2 485   

Tabell andre aktiviteter og verktøy 
som understøtter 
utslippsreduksjoner 

       

Eksempelsamling og veiledning for 
bruk av verktøyet VegLCA     Ikke beregnet 

Elektrifisering innen samferdsel 
- utredning, tilrettelegging     Ikke beregnet 

Miljøfyrtårn -miljøledelse i Agder 
fylkeskommune 0,3 0,3 0,3 0,3 Ikke beregnet 

Rapportering på klimagassutslipp i 
prosjekter     Ikke beregnet 

Tilskudd til næringsutvikling på 
Agder     Ikke beregnet 

Tabell viser klimatiltak som er gjennomført og avsluttet i 2022. 
  
Det presiseres at kostnadene vil framkomme for de respektive områdene. Totalt 
anslått årlig utslippsreduksjon som er synliggjort under direkte utslipp i 2023, 2026 og 
2030 utgjør et viktig bidrag for å få ned utslippene i Agder. I tillegg ligger det flere 
gode klimatiltak i klimabudsjettet som det foreløpig ikke har vært mulig å tallfeste 
effekten av. For eksempel tiltak for økt sykling og gange, klimakrav i vegkontrakter og 
Klimapartnere. Summen av de tallfestede tiltakene og tiltak der effekten ikke er 
beregnet, utgjør viktige bidrag for å redusere utslipp i Agder. 
  
Men for å nå de vedtatte utslippsmålene i 2030 og 2050 må alle aktørene i Agder ta 
ansvar for sine utslipp og vi må ytterligere forsterke virkemidler og tiltak fremover. 
Dette er beskrevet nærmere i avsnitt 5.6 Fremtidige klimasatsinger. 
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5.6 Fremtidige klimasatsinger 
I tillegg til tiltak som er lagt inn i klimabudsjett 2023, har fylkeskommunen som 
utviklingsaktør en sentral rolle i ulike satsinger og tiltak. Dette er tiltak på områder 
som ofte vil kreve mye samarbeid og store investeringer, men som også vil bidra til 
store utslippskutt. 
  
Utslippene i kategoriene «Veitrafikk, sjøfart og annen mobil forbrenning» kommer fra 
bruk av bensin og diesel i ulike kjøretøy, sjøtransport og maskiner. Disse kategoriene 
utgjør 60 prosent av de samlede direkte utslippene på Agder. Fylkeskommunen har 
derfor stilt seg bak visjonen om Electric Region Agder (ERA): «Verdens første 
helelektriske samfunn på 100 prosent ren energi innen 2030». Visjonen er resultat av 
et samarbeid med mer enn 50 regionale aktører. Visjonen skal nås ved å erstatte 
forbrenningsmotorer med motorer som går på elektrisitet (eller hydrogen). Dette betyr 
elektrifisering på alle områder, som personbiler, vare- og tungtransport, bygg- og 
anleggsvirksomhet og sjøtransport. Helhetlig satsing på elektrifisering (batteri og 
hydrogen) er nødvendig for å nå vedtatte mål. 
  
Langemyr-prosjektet er i tråd med Electric Region Agder visjonen, og er vedtatt i 
regionplanens handlingsprogram 2021−2024. Agder fylkeskommune og Kristiansand 
kommune har i samarbeid med eksterne aktører gjort en vurdering av Langemyr som 
et geografisk knutepunkt for regional klimavennlig transport. Dette inkluderer å gjøre 
området CO2-negativt med bærekraftige energiløsninger som karbonfangst, 
hydrogenproduksjon, elektrifisering av tungtransport og kommunale kjøretøy. Det er 
planlagt ca. ti ulike delprosjekter på selve området, med over 20 regionale og 
nasjonale deltakere. Felles mål er å utvikle Langemyr til et fremtidig transport- og 
teknologiknutepunkt med negative klimautslipp. Det er undersøkt potensielle 
utslippskutt for noen av de viktigste planlagte delprosjektene på Langemyr 
(karbonfangst på Returkraft AS, elektrifisering av busser, hydrogenproduksjon og 
godsfordelings-hub). For disse delprosjektene alene har det estimert et potensielt 
årlig utslippskutt på ca. 210 000 tonn CO2-ekvivalenter ved å gå over til grønne 
teknologialternativer. Dette vil i så fall utgjøre ca. 17 prosent av utslipp fra ikke-
kvotepliktigsektor i Agder, og ca. 50 prosent i Kristiansand kommune. Estimatene for 
utslippskutt kan bli betydelig høyere når potensialet i resterende delprosjekter er 
utredet. 
 
Når det gjelder reduksjon i klimagassutslipp knyttet til industri og energiforsyning, kan 
elektrifisering i liten grad brukes. I industrien er det store punktutslipp som 
hovedsakelig kommer fra kjemiske prosesser i kraftforedlendeindustri eller fra 
brenning av avfall når det gjelder energiforsyning (Returkraft AS). For disse 
utslippene er karbonfangst med lagring (CCS) et aktuelt alternativ. Samtidig må en 
mer bærekraftig industri også se nærmere på bruk av energi og ressurser. Det er 
derfor nødvendig med en omstilling med søkelys på sirkulærøkonomi innenfor 
industrien. 
 
Å gå fra dagens lineærøkonomi med bruk-og-kast til en sirkulærøkonomi basert på at 
minst mulig ressurser skal måtte håndteres som avfall, er nødvendig for både privat 
og offentlig sektor i årene fremover. 
 
Klimakrisen og naturkrisen henger tett sammen og forsterker hverandre. 
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Klimapanelet understreker i sjette hovedrapport at å bevare økosystemer er 
fundamentalt for en klimarobust utvikling. Naturen er også viktig for å redusere 
innholdet av klimagasser i atmosfæren. Arealregnskap som gir oversikt over 
arealbruksendringer, er satt som et prioritert satsingsområde i forum for klima og 
miljø i #vårtagder. Arealregnskap kan være et nyttig verktøy i møte med naturkrisen, 
og gi et viktig kunnskapsgrunnlag for fremtidige planlegging av utbygging. Frem mot 
2030 bør det også komme på plass et naturregnskap. Naturregnskap, eller 
økosystemregnskap, kan brukes til å systematisere kunnskap om naturens goder og 
tjenester og bidra til bedre beslutninger for en bærekraftig utvikling. 
  
Vi står i en energikrise som følge av krigen i Ukraina og i denne sammenheng er det 
særlig viktig med tiltak som bidrar til effektiv bruk av knappe energiressurser i 
Europa. I global sammenheng er energiproduksjon en hoveddriver for økende nivå 
av klimagasser i atmosfæren. Frem mot 2030 må derfor energieffektivisering 
sammen med produksjon av fornybar energi prioriteres. 
  
De viktigste satsingene mot 2030 og 2050 er: 
 

• samordnet areal- og transportplanlegging (ATP) 
• erstatte bilreiser med andre reisemåter (nullvekstmålet) 
• elektrifisering av personbilmarkedet 
• nullutslipp for vare- og godstransport 
• nullutslipp for sjøtransport 
• utslippsfrie bygg- og anleggsplasser 
• industriell omstilling 
• fullskala anlegg for karbonfangst og -lagring (Returkraft) 
• sirkulærøkonomi 
• areal- og naturforvalting 
• energieffektivisering og fornybar energi 

  
Tiltakene i klimabudsjettet for 2023 støtter opp om flere av disse satsingsområdene. I 
tillegg har vi: 
 

• Regionplanens handlingsprogram som ble vedtatt på fylkestinget i juni, som 
viser hvordan noen av aktørene på Agder planlegger å bidra til utslippskutt i 
perioden 2021−2024 

• Klimaveikart Agder som viser hvordan små og store kommuner kan 
gjennomføre klimatiltak som bidrar til utslippskutt 

• ERA modellen som årlig viser klimagassutslipp og elektrifiseringspotensial i 
den enkelte kommune og hvor det er lurt å sette inn ressursene på veien mot 
lavutslippssamfunnet i tråd med visjonen til Electric Region Agder. 
 

5.7 Beskrivelse av klimatiltak 
Nr Tiltak Beskrivelse av klimatiltak 

Direkte utslipp 

1 Agder 
fylkeskommune 

Klimaregnskap for 2021 viser at utslippene fra egen maskin- og kjøretøypark er på 
451 tonn CO2 ekv. og at 42 av 268 av kjøretøy- og maskinparken til Agder 



Økonomiplan 2023-2026, klimabudsjett og budsjett 2023 73(221) 

Nr Tiltak Beskrivelse av klimatiltak 
skal øke andelen 
utslippsfrie 
maskiner og 
kjøretøy fra ti 
prosent i 2020 til 
100 prosent i 2030 

fylkeskommune er utslippsfri per januar 2022, dvs. elektrifiseringsgrad på 16 
prosent. Det er en økning i elektrifisering på seks prosent sammenliknet med 
2020. På fylkestinget i juni 2021 ble målsetting om 100 prosent utslippsfri kjøretøy 
og maskinpark innen 2030 vedtatt. I beregningene for 2023, 2026 og 2030 
forutsettes 20 prosent utslippsfritt i 2023, 30 prosent utslippsfri i 2026 og 100 
prosent i 2030. Ettersom vi gikk bort fra biodiesel i 2021, er tiltakseffekten ved 
elektrifisering større enn den var i 2020. Nye person- og varebiler i 2023 skal være 
elektriske, som beskrevet i fylkeskommunens innkjøpsrutine. 

2 AKT Svipp 

Bestillingstransportsystem for eldre. Tilbudet har et radikalt kundefokus som setter 
kunden i sentrum, gir brukerne et enklere liv og bidrar til samfunnsøkonomisk 
merverdi. Fylkestingsvedtak 73/21: "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." AKT og 
fylkeskommunen har videreutviklet pilotprosjektet AKT Svipp. Svipp er nå lansert i 
Kristiansand og Arendal. Målgruppen er eldre og mennesker med 
funksjonsnedsettelse. Det er planlagt lansering i Sirdal (togforbindelse) høsten 
2022, og både Iveland og Bykle er i prosess med å finne riktig konsept. Svipp er et 
prøveprosjekt som strekker seg over 3-4 år. Ulike konsepter vil bli testet ut og 
evaluert fortløpende. Det er allerede behov for å forlenge prosjektperioden og 
behov for ytterligere finansiering 2-3 år. Det pågår et samarbeid med Kristiansand 
kommune og forskningsinstitusjoner (UIA og TØI) for å få frem samfunnsnytten av 
bedre mobilitet. Kristiansand kommune har delegert ansvaret for mikromobilitet til 
AKT. Sommeren 2022 har AKT som eneste i Norge gått inn som oppdragsgiver for 
leverandører av el-sparkesykler. Målet er å få til en tettere integrasjon mot 
busstilbudet, både i form av tilgjengelighet og betaling. 

3 

Etablere 
byvekstavtale for 
kristiansandsregion
en. Nullvekstmål for 
personbiltrafikk 

Nasjonal transportplan (NTP) legger opp til at de ni største byregionene i Norge 
skal inngå en byvekstavtale. Byvekstavtalen for kristiansandsregionen er ikke 
inngått, og det er ikke fastsatt når forhandlingene vil starte, men det legges til 
grunn at forhandlingene kan starte opp raskt etter at en bompengeproposisjon er 
vedtatt i Stortinget. Byvekstavtalen vil være en helhetlig plan for transport i 
byområdene og omfatter vei, kollektiv, sykkel og gange. Intensjonen med en 
byvekstavtale er nullvekst for personbiltrafikken, det betyr at veksten i 
persontransport skal komme med sykkel, gåing og/eller kollektiv. Beregningene 
forutsetter at virkemiddel/tiltakspakkene gjennomføres i byvekstavtalen og er 
tilstrekkelige for å nå nullvekstmålet for persontrafikk. Akkumulert reduksjon 2017-
2030 er estimert til 50 000 tonn CO2e. Vedtak i fylkestingssak 73/21: "Staten har 
til nå lagt opp til en egenandel på fylkeskommunale prosjekter på 15 prosent. Det 
er en målsetning for arbeidet å få på plass en avtale med staten i 2023." 

4 Fossilfri fjernvarme 

Fjernvarme foretrekkes til oppvarming der dette er tilgjengelig. Ved fornyelse av 
avtalene om leveranse av fjernvarme til fylkeskommunale bygg stilles det krav om 
fossilfri energiproduksjon. Det er allerede innført forbud mot bruk av fossile 
brensler som hoved energikilde (grunnlast), men det er fortsatt lovlig som 
spisslast. Det finnes alternativer til fossile brensler som spisslast, men disse kan 
være dyrere, og/eller medføre behov for investeringer i ombygging i fyrsentralen. 

5 
Fossilfri/utslippsfri 
byggeplass, 
fylkeshuset i Agder 

Det er inngått kontrakt på fossilfri byggeplass som også er ca. 70 prosent 
utslippsfri. Fjernvarme til bygg tørking, svært høy andel elektriske 
anleggsmaskiner og lavt totalt energiforbruk utgjør hovedelementene i denne 
leveransen. 

6 
Fv43 Viksvannet 
klimatiltak inn i 
kontrakt 

Fv. 43 Viksvannet er ønsket som pilotprosjekt hvor vårt optimaliserte VegLCA 
legges ved konkurransegrunnlaget, og at det er muligheter for bonus basert på 
VegLCA 
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Nr Tiltak Beskrivelse av klimatiltak 

7 
Gradvis 
elektrifisering av 
busser på Agder 

AKT har mål om at 90 prosent av kollektivtrafikken skal være utslippsfri i 2030, jf. 
Mål og strategier for omstilling til utslippsfri kollektivtransport i Agder. Elektrifisering 
av kollektivtrafikken er et av de viktigste tiltakene for å redusere klimagassutslipp 
internt i fylkeskommunen. I september 2022 har AKT 18 helelektriske busser i drift 
i Agder. Dette fordelt på tre busser i Arendal, sju busser i Kristiansand og åtte 
busser i Lindesnes/Lyngdal/Farsund. I tillegg kommer det to elektriske minibusser 
som blir brukt på AKT Svipp i Vågsbygd. Elektrisk rutekilometer i 2022 beregnes å 
være ca. 165 000 km i Arendal, 420 000 km i Kristiansand og 310 000 km i 
Lindenes/Lyngdal/Farsund. Summen av kjørte km med elbusser i 2022 anslått å 
være 895 000 km og innebærer en reduksjon på 186 tonn CO2e for 2022 i forhold 
til 2021 og ca.18000 tonn CO2e i 2030. 

8 

Klimafordelaktige 
krav til 
driftskontraktene på 
veg 

Sette krav til utslipp til maskinparken som etterspørres i nye kontrakter. Redusere 
antall nødvendige gjennomfarter for å få tilstrekkelig kvalitet på vegbanen. 
Redusere energibehov for lagring av sand med mer. For drift av veg vil det være 
en stegvis innfasing av nullutslippskjøretøy etter hvert som teknologien blir moden 
nok. For å kunne tilrettelegge for nullutslippskjøretøy må det også være tilrettelagt 
med nødvendig infrastruktur i aktuelle områder. I Setesdals-kontrakten som starter 
opp neste år anses det ikke som mulig å stille krav om nullutslipp for store kjøretøy 
og for traktorer. I Setesdals-kontrakten legges det til grunn at tunge kjøretøy skal 
være typegodkjent til Euro 6 og Steg 4 for traktorer og anleggsmaskiner. Det vil si 
utslippskrav for utstyr som skal brukes i kontraktsområdet. 

9 
Klimafordelaktige 
krav ved leveranse 
av asfalt 

Produksjon og utlegging av asfalt er en av de største bidragsyterne til CO2-utslipp 
innenfor vedlikehold. Økt dekke-levetid kan oppnås med forsterkning av 
vegoppbygninga slik at asfalten har et fast underlag. I tillegg til material 
sammensetningen i produksjonen og kvalitet på utlegging. I 2023 legges det opp 
til at alle nye asfaltkontrakter i Agder får krav til EPD (Environmental Product 
Declaration). I 2022 prøvde vi for første gang ut denne vektingen i to av fire 
kontrakter, der entreprenøren med det laveste utslippet av CO2 beholdt sin 
kontraktsum, mens de øvrige tilbyderne fikk et påslag per kg CO2. I 2023 legges 
det opp til at alle asfalt-kontraktene skal ha klimavekting. Konkret beskrivelse vil 
avklares i arbeidet med asfaltprogrammet. Ved beregning av klimaeffekten av 
tiltaket for 2023 er det basert på en målsetting om å redusere utslipp fra 
asfaltkontraktene med ytterligere 10 % i 2023. Klarer vi en reduksjon på 10% fra 
2022 til 2023 er vi nede i ett utslipp pr tonn rett over 35 Kg Co2/pr tonn asfalt. I 
2021 hadde vi 51,7 Kg Co2/ pr tonn. Dette utgjør en reduksjon på ca 33 % pr tonn 
asfalt i løpet av 2 år, hvis vi klarer en reduksjon på 10 % i 2023. Det er stor 
usikkerhet knyttet til estimatet og 10 % reduksjon er avhengig av flere faktorer, 
men de viktigste parameterne for CO2 nivået for det som genereres i forbindelse 
med dekkevedlikeholdet er om det benyttes biobitumen og hva som asfaltverkene 
blir fyrt med for å varme opp asfalten. 

10 
Klimavennlige 
arbeidsreiser (til og 
fra jobb) 

Reiser til og fra jobb utgjør en stor del av veitrafikken og dermed av 
klimagassutslippene i Agder og i Agder fylkeskommune. En reisekartlegging viser 
at 40 prosent benyttet sykkel, gange og kollektivt til og fra jobb i 2019. Det er 
vedtatt mål om at andelen skal øke til 60 prosent i 2030. Det vil bli gjennomført en 
ny reisevaneundersøkelse for de ansatte i Agder fylkeskommune høst 2022. For å 
kartlegge de ansattes reisevaner og hva som skal til for at de velger grønne 
alternativ. Når denne kartleggingen er gjennomført gir det et grunnlag for å vite 
hvor vi må sette inn tiltakene for hvordan få arbeidstakere over til gange, sykkel, 
kollektivt og ytterligere tiltak for 2023 vil utredes videre. Pågående tiltak for å 
redusere reiser til og fra jobb er- fleksible arbeidsformer hvor jobbe fra hvor som 
helst blir en viktig brikke - Sykle til jobb aksjonen årlig - Sykkelservice dekkes av 
fylkeskommunen - Gode sykkelfasiliteter med tilhørende garderobe som en del av 
alle nybygg og rehabilitering. - Retningslinjer, avgift og begrensinger for 
parkeringsplasser ved fylkeskommunale bygg. -Innføres på nybygg og tilnærming 
for helhetlig utrulling vurderes i prosessen med eiendomsstrategien. 
Retningslinjer, og avgifter og begrensninger for parkeringsplasser ved 
fylkeskommunale bygg er tatt ut som eget tiltak, ettersom det pågår et eget 
definert prosjekt på dette nå. 

11 
Klimavennlige 
tjenestereiser på 
veg 

Reise i tjeneste på vei utgjør en stor del av klimagassutslippene i veitrafikken i 
Agder og Agder fylkeskommune. Dermed må tiltak som endrer ansattes 
reisemønster slik at det blir mindre bruk av fossilbil til tjenestereiser, samt at de 
velger klimavennlige reiser (sykkel, gå, elbil, buss etc.) prioriteres. Som en 
konsekvens av korona har organisasjonen hatt en enorm læring og utvikling i 
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Nr Tiltak Beskrivelse av klimatiltak 
bruken av digitale samhandlingsverktøy, som har bidratt til betraktelig reduksjon i 
utslipp. Denne trenden må vi sørge for at vedvarer. Utvalgte tiltak som det jobbes 
med for å bidra til å nå målene: - retningslinjer for reiser, - mobilt kontor og mobile 
ansatte (fleksible arbeidsformer), - beholde nivået på digitale møter og digital 
opplæring - god tilgang til å booke elbiler og elsykler er tilgjengelig i dag for 
ansatte i fylkesadministrasjonen og på de videregående skolene, herunder 4 
ekstra elbiler knyttet til fylkesadministrasjonen i 2022. - økt bruk av elsykler 
anskaffet i 2021. Flere elektriske biler er under anskaffelse og ytterligere dreining 
av bilparken pågår kontinuerlig. 

12 

Ny fv. 410 til 
Eydehavn 
klimatiltak inn i 
kontrakt 

Fv. 410 ny veg til Arendal havn er ønsket som pilotprosjekt hvor vårt optimaliserte 
VegLCA legges ved konkurransegrunnlaget, og at det beskrives tildelingskriterier 
og bonus basert på VegLCA entreprenørene leverer ved tilbudsfrist og som bygd. 

13 
Parkeringstiltak ved 
fylkeskommunale 
virksomheter * 

Det er igangsatt et arbeid med å innføre parkeringsavgifter der dette er 
hensiktsmessig ved fylkeskommunale virksomheter. Det vil være behov for midler 
til tilrettelegging for avgiftsbetaling og kompenserende tiltak ved noen 
virksomheter. Ordningen vil gi inntekter på sikt. Ved innføring av avgiftsparkering 
vil bilbruken bli redusert. Effektene vil variere avhengig av de konkrete forholdene 
på stedet, herunder hvor lett det er å benytte alternativ transport, som kollektiv, 
eventuelt gange og sykkel, samt hvor lett det er å parkere i nærheten uten avgift. 
Basert på en rekke forutsetninger har Norconsult beregnet effekt av en avgift på 
31 kroner/dag til 53 tonn CO2 i 2023 og avtakende til 33 tonn CO2e i 2030. 
Effekten er avtakende som følge av at bilparken påregnelig blir mindre 
forurensende. I klimabudsjettet for 2023 har vi valgt å anta at utslippene som følge 
av parkeringsavgift vil bidra til halvparten av den utslippsreduksjonen Norconsult 
har kommet frem til. Dette fordi forutsetningene Norconsult la til grunn tok 
utgangspunkt i Oslo-området, samt en avgift på 31 kroner som vi antar vil bli 
lavere, men som ennå ikke er bestemt. 

14 

Sykkelbyavtaler 
med Farsund, 
Mandal, Grimstad 
og Arendal. 

Det er inngått nye avtaler med alle sykkelbyene i 2021, med mål om 25 prosent 
økning i sykkelandelen innen 2024. I løpet av våren 2022 kom det på plass 
sykkeltellere i alle sykkelbyene, slik at vi nå kan følge utviklingen på utvalgte 
punkter. Det er oppnådd mye i sykkelbyene, men det er fortsatt stort potensiale for 
økt gåing og sykling. For å realisere potensialet er det behov for fortsatt satsning 
på tiltak. I tillegg er det avsatt 0,6 mill. kroner i til drift for oppfølging av 
sykkelbyarbeidet. 80 prosent av posten er kampanjemidler til kommunene, som 
kan søke som støtte til å gjennomføre tiltak i kommunens prosjektplan. 
Resterende midler brukes på å gjennomføre faglige samlinger, og til å dekke 
fylkeskommunens kostnader til aktiviteter, under paraplyen Sykkelregionen Agder. 

15 Destinasjonsladeor
dning i Agder 

Det er vedtatt en tilskuddsordning for ladeinfrastruktur i Agder i sak 32/22. 
Ordningen er et viktig supplement til den statlige hurtigladeordningen fra Enova. I 
første omgang er ordningen ment for etablering av destinasjonsladere ved offentlig 
eide kulturdestinasjoner og på andre reise- og opplevelsesdestinasjoner. I 
budsjettet for 2023 utvides den fylkeskommunale ordningen til også å kunne 
brukes på andre lokasjoner. Dette for å kunne avlaste et kostbart 
hurtigladenettverk med rimelige destinasjonsladere ved ulike typer destinasjoner i 
Agder, for eksempel tilrettelegge for normalladere på fylkeskommunale 
innfartsparkeringsplasser, ved stasjonsbyene og eventuelt på andre knutepunkt. 

16 

Tiltak for økt sykling 
og gåing i byer uten 
sykkelbyavtaler, 
med utgangspunkt i 
mulighetsstudier. 

Vi har 16 kommuner på Agder som verken får belønningsmidler eller 
sykkelbymidler. Fylkestinget har vedtatt programområdet "sykkel i sentrum" som 
skal ivareta behovet for tiltak i disse kommunene. Det legges opp til en 
gjennomgang av gang- og sykkelvegnettet for å avdekke tiltak som vil kunne binde 
sammen eksisterende GS-vegnett, samt gjennomgang av eksisterende GS-veger 
med tanke på reasfaltering, rydding av sikt og andre tiltak som vil øke kvaliteten og 
attraktiviteten på dette vegnettet. 

17 Utslippskrav til 
drosjenæringen 

Det legges til rette for nullutslipp og stilles utslippskrav til drosjenæringen. For 
kontraktsområde Kristiansand er det satt krav om at 50 prosent kjørte kilometer 
skal være utslippsfrie i første kontraktsår, 75 prosent i andre kontraktsår og 100 
prosent i tredje kontraktsår. I Kristiansand er allerede utviklingen mot el-drosjer 
god og infrastrukturen tilfredsstillende. Ridel har vunnet AKTs kontrakt i området. 
Miljøkravene ligger til grunn for kontrakten, men Ridel satser på en hovedflåte av 
små og mellomstore elbiler, slik at de oppfyller kravene fra første dag. Potensialet 
for å elektrifisere drosjene som får miljøkrav på Agder er beregnet til ca. 3 500 
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tonn CO2e. I 2021 skulle det brukes klimasatsmidler og egenandel for å 
tilrettelegge for eldrosjer i Arendal. Dette arbeidet er utsatt til 2022. 

18 

Tilrettelegging for 
ladeinfrastruktur 
bussterminal i 
Moland park * 

Det anlegges ladeinfrastruktur for å legge til rette for størst mulig grad av elbusser 
i ny kollektivtrafikkavtale for arendalsområdet. Anlegges på fylkeskommunens 
egen tomt. 

 

19 
Energieffektiviserin
g - veg-
installasjoner 

Skifte til LED veglys, eventuelt aktivitetsstyrt. 

20 Energioppfølging i 
bygg 

Tiltaket består i å optimalisere bruken av energi i fylkeskommunens 
bygningsmasse: -sentralisere og profesjonalisere energiovervåkning, identifisere 
energilekkasjer og unødvendig energibruk-bygge opp egen kompetanse og 
kapasitet på energistyring 

21 Enøk 23 * 

Tiltak som med en energipris på 1,50 kr/kWh har en tilbakebetalingstid på mindre 
enn tolv år vurderes som aktuelle å gjennomføre. Det er mange tiltak i denne 
kategorien og det må prioriteres i henhold til lønnsomhet og kapasitet både internt 
og fra leverandørenes side. Eksempler på energieffektiviseringstiltak som er 
aktuelle for flere bygg: - etterisolering og vindtetting - installering og utskifting av 
varmepumper og varmeanlegg- standardheving av belysning, energieffektiv 
belysning og lysstyring mv. - skifte ut eller oppgradere 
ventilasjonsanlegg/varmegjenvinnere - byggautomasjon; utstyr som avdekker 
uvettig bruk, tekniske feil og reduserer forbruket når bygget/eller deler av bygget er 
ute av bruk - produksjonen av solenergi; anlegge solceller der det ligger til rette 
med gode solforhold og passer med utskiftingsintervaller for taktekking og 
solvendte fasader. Omfattende oppgradering av bygg vil legges fram som egne 
investeringsprosjekter. 

22 
Klimavennlig 
digitale 
arbeidsprosesser 

Datalagring er ressurskrevende i form av energiforbruk, og reduksjon i den totale 
lagringen i Agder fylkeskommune vil ha en positiv klimagevinst. Standardisering, 
og en tydelig slettestrategi og retningslinjer for å unngå skyggearkiver vil bidra 
betraktelig. Det skal legges til rette for klimavennlig datalagring, herunder lavt 
energiforbruk og bruk av energi med lave utslipp. Særlig samhandling i O365 er 
viktig tiltak fremfor å sende dokumenter. Innebygget arkivering blir også et sentralt 
tiltak fremover. Det planlegges også gjennomføring av digital ryddedag kampanje, 
med fokus på energiforbruk. Økt fokus på å redusere antall printere og utskrifter 
fremover. 

Indirekte utslipp 

23 

Avfallsredusert drift 
av 
fylkeskommunale 
bygg 

Redusere avfallsmengde og forbedre kildesortering knyttet til driften av 
fylkeskommunale bygg. -miljøfyrtårnsertifisering av alle fylkeskommunale enheter -
aktiv bruk av Miljøfyrtårn for å redusere virksomhetens avfallsmengde og bedre 
sorteringsrutiner -fokus på avfall ved inngåelse av nye kontrakter for varelevering, 
herunder produktenes levealder, og egenskaper knyttet til å bli reparert og 
gjenvunnet -digitalisering for reduksjon av papirmengder -pilotprosjekt for ombruk 
av møbler og inventar knyttet til fylkeshuset og administrasjonsbygget på Fløyheia. 

24 
Færre 
tjenestereiser med 
fly 

Klimagassutslipp som følge av tjenestereiser med fly utgjorde i 2019 423 tonn 
CO2e og omfattet en reisedistanse på 4,1 millioner km i Agder fylkeskommune. I 
2020 falt reiseaktiviteten radikalt som følge av koronaen slik at utslippene knyttet 
til flyreiser ble 70 tonn CO2e. I 2021 økte utslippene igjen 169 tonn CO2 ekv. 
Fylkestinget har vedtatt mål om å halvere flyreisene i 2030 i forhold til 2019. 
Koronaen har vist at dette er mulig og vi har allerede fått nye arbeidsvaner som vil 
bidra til færre flyreiser og mindre utslipp. Det er utarbeidet retningslinjer for 
tjenestereiser. Noen viktige punkter er: - Legge til rette for gode digitale møter og 
møteplasser - Prioritering av deltakelse på arrangement som krever fysisk 
tilstedeværelse - Utfordre arrangører til å gjennomføre digitale arrangement i 
tillegg til det fysiske formatet - Tilrettelegge for arenaer til å se digitale konferanser 
sammen lokalt, og i opptak. 

25 
Klimafordelaktig 
materialbruk, 
fylkeshuset i Agder 

I anbudskonkurransen for bygging av nytt fylkeshus ble det klimavennlig 
materialbruk et viktig tildelingskriterium. Det er inngått kontrakt som vil gi 
fylkeskommunen et bygg hvor klimagassutslippene knyttet til produksjon av 
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Nr Tiltak Beskrivelse av klimatiltak 
materialene vil være ca. 1200 tonn lavere enn for et standard bygg uten spesielle 
klimakrav. 

Andre verktøy og aktiviteter 

26 

Areal- og 
transportplansamar
beidet i 
arendalsregionen 

Følge opp arealplanlegging etter vedtatt regional areal- og transportplan for 
arendalsregionen som ble vedtatt i 2019 og legge til rette for nullvekstmålet for 
personbiltrafikk i 2025. I 2022 vil samarbeidet formaliseres. 

27 

Areal- og 
transportsamarbeid 
i kristiansands-
regionen 

Legge til rette for en areal- og transportutvikling som reduserer transportbehovet. 
Legge til rette for økt bruk at kollektiv, gåing og sykling. 

28 

Det digitale Agder. 
Forvaltning av 
bredbåndstøtteordn
ingen 

Regjeringen har som mål å sikre et likeverdig tilbud av sikre elektroniske 
kommunikasjonstjenester av høy kvalitet og til rimelige priser over hele landet, 
(mål tre i Prop. 1 S (2020-2021) for Kommunal- og moderniseringsdepartementet). 
Tilskuddet skal bidra til utbygging av bredbånd i geografiske områder der det ikke 
er kommersielt grunnlag for investeringer. Ordningen har tidligere vært forvaltet av 
Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom). Fra og med 2020 overtok 
fylkeskommunene forvaltingen av ordningen. Vedtak fra fylkestinget, sak 
73/21:"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." 

29 
Hydrogensatsingen 
2021-2025 i Agder 
fylkeskommune 

Agder fylkeskommune skal jobbe for gjennomføring av hydrogentiltak og 
etablering av lokal hydrogenproduksjon i regionen. Det vil si utbygging av 
infrastruktur for hydrogen og ammoniakk for elektrifisering av tungtransport på 
land, og for skipstrafikken. Agder fylkeskommune leder hydrogennettverket i 
Norge i 2022-2023. Fylkeskommunen leder også hydrogennettverket i Agder med 
en rekke aktører fra næringslivet og det offentlige. Agder er kommet på 
hydrogenkartet i Norge som ett av fem hydrogenknutepunkt. Staten har også tildelt 
400 mill. kroner til hydrogenprosjektet på Fiskå i 2022. 

30 Klima- og 
energiprosjekter 

Hovedsatsingsområdene er å redusere klimagassutslippene på Agder, og utvikling 
av en mer bærekraftig industri og følgende prioriteres: Agder symbiose - sirkulær 
økonomi Grønt industriløft #vårtagder Satsing i kommuner Electric Region Agder. 
Innenfor bærekraftig industri er områdene sirkulær økonomi, klimagassreduksjoner 
i prosessindustrien, CCS, hydrogen, batteri, bioindustri, maritim industri og 
havvind særlig prioriterte. Det vil i 2023 være en større satsing på oppfølging av 
kommunene på Agder. Dette arbeidet skjer gjennom arbeidet med områder som, 
energiportalen, kommuneavtaler, klimabudsjett, planer for klima- og miljø og ERA 
modellen. Det arbeides også nært med forum for klima og miljø, og forum for 
næringsliv og samarbeid om nye arbeidsplasser i #vårtagder. 

31 

Klimafordelaktig 
materialbruk for 
vegbygging i 
fylkeskommunens 
konkurransegrunnla
g 

Tiltaket består i å gå igjennom mal for fylkeskommunens konkurransegrunnlag for 
vegbygging. Målet er å kunne stille krav til klimafordelaktige materialer for å 
redusere prosjektet klimaavtrykk. Prosesskoder og EPD på asfalt, betong og stål 
vil bli vurdert. 

32 

Klimakalkulatoren – 
Verktøy for å kutte 
utslipp og binde 
karbon i norsk 
landbruk 

Øke kompetanse ved bruk av klimakalkulator for gjennomføring av klimatiltak som 
reduserer utslipp fra landbruket. Det vil være NLR (Norsk Landbruksrådgiving) og 
TINE som leies inn for å heve kompetanse for bruk av klimakalkulator til 
landbruksrådgiver i disse kommune. Dette skal testes ut på faggrupper – fire-fem 
gårdsbruk. Erfaringene/kompetanse skal formidles og deles med andre 
kommuner. 

33 Klimakommunika-
sjon 

Klimakommunikasjon et et av de viktigste verktøyene vi har for å stimulere både 
egne arbeidstakere og innbyggere til mer klimavennlig adferd. Økt fokus på 
klimakommunikasjon både internt fra ledelsen i egen organisasjon og ut mot 
næringsliv, kommuner og innbyggere. 

34 Klimapartnere Klimapartnere Agder er et nettverk som skal forberede bedrifter, regionale og 
lokale myndigheter på trusselen fra klimaendringer, men også mulighetene 
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Nr Tiltak Beskrivelse av klimatiltak 
lavutslippssamfunnet representerer. Nettverket skal støtte og stimulere til grønn 
verdiskaping hos sentrale og utviklingsdrivende aktører innen både privat og 
offentlig sektor. Nettverket og arbeidet har i dag spredt seg til alle norske regioner. 

35 

Ladeinfrastruktur 
for 
nullutslippslastebile
r på Langemyr 
2023-2024 * 

Agder fylkeskommune deltar i transport-delen av langemyrprosjektet (Logistikk- og 
transporthub Langemyr). I prosjektet er det et mål å få realisert en 
nullutslippsterminal på Langemyr. ENOVA søknad er under utarbeidelse, men det 
må inn finansieringsmidler fra de ulike partene. Foreløpig settes det av 1 mill. 
kroner i 2023 og 1 mill. kroner i 2024. 

36 

Samarbeidsavtale 
med UiA om FoU 
knyttet til bygging, 
forvaltning, drift og 
vedlikehold 

Samarbeidet skal bygge kompetanse på alternativ materialbruk og 
gjennomføringsmetoder knyttet til bygging, forvaltning, drift og vedlikehold av 
fylkesveg og annen fysisk eiendom, for å finne løsninger som er mer varige og gir 
mindre klimaavtrykk. 

37 

Strategi og 
retningslinjer for 
veg i et bærekrafts-
perspektiv 

Utarbeide en strategi for hvordan fylkeskommunen jobber med bærekraft i forhold 
til veg. Både overordnet til planlegging, bygging, drift og vedlikehold. Det skal også 
utarbeides retningslinjer for bærekraft for fylkeskommunen. Retningslinjene kan 
med fordel sees i sammen med eiendom. Strategi delen tas i forbindelse med 
Regional plan for mobilitet. 

  

5.8 Begreper 
Begrep Forklaring 

CO2 ekvivalent (CO2e) Utslippene har enhet CO2-ekvivalenter (CO2e), som betyr at utslippene for 
hver gass (metan, lystgass) vektes etter gassens globale 
oppvarmingspotensial (GWP). Ved hjelp av GWP-verdiene blir utslippene av 
klimagasser veid sammen til CO2e og kan lettere sammenliknes og 
rangeres. 

GWP GWP-verdien (Global Warming Potential) for en gass defineres som den 
akkumulerte påvirkning på drivhuseffekten fra ett tonn utslipp av gassen 
sammenlignet med ett tonn utslipp av CO2 over et spesifisert tidsrom. 

Direkte utslipp Direkte utslipp er de utslippene som fysisk skjer innenfor Agders geografiske 
grenser. 

Indirekte utslipp Indirekte utslipp stammer fra produksjon av varer og tjenester som forbrukes 
av personer og virksomheter i Agder, men hvor de faktiske utslippene skjer 
utenfor Agder. 

Tiltakseffekt Hvor store utslippsreduksjoner i CO2e et tiltak er forventet å ha. 

Ikke-kvotepliktig sektor Veitrafikk, avfall og avløp, jordbruk, oppvarming, sjøfart og annen mobil 
forbrenning. 

Kvotepliktig sektor Fastlandsindustri, olje- og gass virksomhet og luftfart. 

Referansebane Framskriving av hvordan utslippene utvikler seg dersom nasjonal politikk på 
klima iverksettes. 

Referanseår Det året man tar utgangspunkt i ved beregninger. 

Klimabudsjett Et styringsverktøy for å oppnå utslippsreduksjoner og nå vedtatte mål. 

Klimakur 2030 Klimakur 2030 har utredet ulike tiltak og virkemidler som kan gi minst 50 
prosent reduksjon i ikke-kvotepliktige utslipp i 2030 sammenlignet med 2005. 

FNs bærekraftsmål FNs 17 Bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, 
bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. Målene innebærer 
å ta hensyn til miljø, økonomi og sosiale forhold. 

Klimafotavtrykk Klimafotavtrykk er en beregning av den totale klimapåvirkningen – både 
direkte og indirekte utslipp. Klimafotavtrykket er summen av direkte og 
indirekte utslipp, inndelt i scope 1, 2 og 3 iht. GHG protokollen. 
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Begrep Forklaring 

Klimaregnskap For å begrense utslipp av klimagasser er vi avhengige av at utslipp og 
reduksjoner blir kvantifisert i et klimaregnskap, og overvåket og rapportert på 
en enhetlig måte i klimaregnskapet iht. GHG protokollen. 

GHG protokollen Kravene til et klimaregnskap er nedfelt i den internasjonale standarden ISO 
14064 del 1 og ”The Greenhouse Gas Protocol - A Corporate Accounting 
and Reporting Standard" (WBCSD/WRI) (GHG-protokollen). 

Klima- og miljøledelse Det finnes tre anerkjente sertifiseringsordninger for miljøledelse i Norge, hvor 
Miljøfyrtårn er den mest brukte. De to andre er ISO 14001 og EMAS. 

Klimanøytral FN definisjon av klimanøytral; utarbeid et klimaregnskap, reduser 
organisasjonens klimagassutslipp med konkrete tiltak basert på oversikt fra 
klimaregnskapet, kompenser med å kjøpe klimakvoter for restutslippet. 

Klimatiltak Med tiltak menes fysiske handlinger som reduserer utslipp av klimagasser og 
som er resultatet av en beslutning tatt av en samfunnsaktør; en bedrift, 
husholdning eller offentlig virksomhet (Klimakur2030, 2020). 

Sirkulær økonomi Ideen er å få en økonomi som er designet for å unngå avfall. Produkter 
designes for å kunne gjenbrukes. Minst mulig av ressursene skal kastes som 
avfall eller gi forurensende utslipp. I stedet skal de brukes som råstoff i 
produksjonen av nye varer gjennom gjenbruk og gjenvinning. 

  

6 Rammer for 2023 

6.1 Hovedpunkter - forslag til Statsbudsjett 2023 
I forslaget til statsbudsjett for 2023 legges det opp til en vekst i frie inntekter for 
kommunesektoren på 2,6 mrd. kroner, hvorav fylkeskommunenes andel utgjør 0,9 
mrd. kroner. Forslaget til statsbudsjett gir en samlet inntektsramme for 2023 på 
4 716,9 mill. kroner, hvorav 1 970,2 mill. kroner er skatteinntekter. 
  
Regjeringen foreslår at det skal gjennomføres et ettårig trekk i rammetilskuddet for 
kommuner og fylkeskommuner med inntekter fra konsesjonskraft. Bakgrunnen for 
dette er de høye konsesjonskraftsinntektene en har hatt den siste tiden. Samlet trekk 
er satt til 3 mrd. kroner fordelt med 2,2 mrd. kroner for kommuner og 0,8 mrd. kroner 
for fylkeskommuner. For å få en rimelig fordeling av trekket vil regjeringen frem til 1. 
desember 2022 gi kommunene og fylkeskommunene anledning til å rapportere inn 
hvordan konsesjonskraften er disponert. Basert på innsendt informasjon vil 
regjeringen fastsette den endelige fordelingen. For de kommuner og fylkeskommuner 
som ikke rapporterer inn, vil trekket i utgangspunktet baseres på deres andel av total 
mengde konsesjonskraft i de aktuelle prisområdene, verdsatt til forventet 
markedspris. Trekket er beregnet til å utgjøre i størrelsesorden 250 mill. kroner for 
Agder fylkeskommune. Rammetilskuddet er i forslaget til budsjett for 2023 redusert 
tilsvarende. 
  
Det kommer frem av forslaget til statsbudsjett at regjeringen vil gjeninnføre det 
statlige ansvaret for fiskerihavnene fra 1.1.2023. Midlene, 3 862 000 kroner for Agder 
fylkeskommune, er enda ikke trukket ut av rammetilskuddet. I Nærings- og 
fiskeridepartementets budsjettproposisjon står det bl.a. følgende om dette: 

 
«Regjeringen vil gjeninnføre det statlige ansvaret for fiskerihavnene. Fra 1. januar 
2020 ble fiskerihavneanleggene i Vestland, Rogaland, Agder, Vestfold og 
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Telemark og Viken fylkeskommuner overført fra staten til fylkeskommunene. Det 
pågår en prosess for å inngå avtaler mellom staten og de nevnte 
fylkeskommunene om tilbakeføring av fiskerihavneanleggene til staten. Det 
arbeides opp mot fylkeskommunene med en ambisjon om at 
fiskerihavneanleggene kan tilbakeføres fra fylkeskommunene til staten med 
virkning fra 1. januar 2023.» 
 

Vi har lagt til grunn at beløpet ikke vil komme til utbetaling i 2023, og det er ikke 
avsatt midler til fiskerihavner i budsjettet for 2023. 
  
Deler av rammetilskuddet tildeles etter særskilt fordeling. Dette gjelder bl.a. tilskudd 
til ikke-statlige lufthavner, som for vårt vedkommende gjelder Gullknapp, hvor det er 
innarbeidet 2 391 000 kroner. 
  
I statsbudsjettet for 2023 er den kommunale deflatoren, samlet lønns- og prisvekst, 
anslått til 3,7 prosent, hvorav lønnsveksten utgjør 4,2 prosent, prisveksten for 
produktinnsats er 3,0 prosent og prisveksten for investeringer er 3,2 prosent. 
  
Prisveksten i 2022 har vært vesentlig høyere enn det som ble lagt til grunn i 
budsjettet. Vi tar med oss økt prisvekst inn i 2023, og den påvirker rammene i stor 
grad. På flere områder er utgiftene økt med langt mer enn det som blir kompensert 
via økningen i deflator. Dette gjør at budsjettarbeidet for 2023 har vært krevende. For 
drift og vedlikehold fylkesveg er det en prisvekst på 22 prosent fra 2021 til 2023. 
Kollektivtransport, strøm og materialkostnader er andre eksempler på områder der 
prisveksten har vært høy. 
  
I forslaget til statsbudsjett foreslår regjeringen en ekstra arbeidsgiveravgift på 5 
prosent for delen av inntekten som er over 750 000 kroner. I regjeringens 
skatteproposisjon er det varslet at økningen bare skal gjelde arbeidsgivere i privat 
sektor. Dersom ordningen også gjelder offentlig sektor er det gjort en foreløpig 
beregning som viser at det vil medføre økte utgifter på i størrelsesorden 1,8 mill. 
kroner. Beløpet er ikke innarbeidet i budsjettet for 2023, da vi legger til grunn at 
fylkeskommunen får kompensert merkostnadene dersom den praktiske innretningen 
blir slik at alle arbeidsgivere må betale den økte satsen. 
 

6.2 Felles inntekter og utgifter 
Konsesjonskraftsinntekter 
Fylkeskommunen har per i dag rettigheter til å ta ut om lag 570 GWh konsesjonskraft 
for salg i kraftmarkedet fra syv ulike vassdrag i Agder. Hovedtyngden av salget skjer 
via Konsesjonskraft IKS. Selskapet ivaretar fylkeskommunens rettigheter og verdier 
knyttet til konsesjonskraften, sammen med de andre kraftkommunene på Agder. 
Energiprisene har siden sommeren i 2021 vært svært høye, og det er store 
svingninger fra dag til dag. Det ser ut til denne tendensen vil fortsette gjennom 
vinteren i første omgang, men det er fortsatt stor usikkerhet. Strømprisen på kort og 
lengre sikt vil bli påvirket av en rekke faktorer: nedbør, fyllinger i magasiner, vind, sol, 
prisen på kull, gass og CO2-utslipp. Gjennom valgt risikostrategi i Konsesjonskraft 
IKS, så håndteres disse svingningene for å gi oss som deltaker forutsigbare og 
stabile inntekter i økonomiplanperioden.  
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I budsjettet for 2023 er det lagt til grunn inntekter på 518 mill. kroner fra konsesjons-
kraft. Trekket i rammetilskuddet, som følge av økte konsesjonskraftsinntekter er 
beregnet til å utgjøre 250 mill. kroner. Videre har vi i 2023 økt driftsfinansieringen av 
investeringer med 100 mill. kroner bl.a. for å finansiere den store satsingen på 
industriveier. Etter dette vil 168 mill. kroner bli benyttet i driften, noe som er 30 mill. 
kroner mer enn vedtatt budsjett for 2022. 
  
Rentekompensasjon 
Av forslag til statsbudsjett fremkommer det at vi vil motta 26 940 000 kroner i 
rentekompensasjon for transporttiltak i fylkene. Det er lagt til grunn en 
renteforutsetning på 3 prosent, noe som er betydelig lavere enn faktisk rente, 3,7 
prosent. I tillegg er det budsjettert med 1,5 mill. kroner i rentekompensasjon for 
skoleanlegg. 
  
Finansområdet  
Fylkeskommunens netto gjeld vil fra 1.1.2023 til 31.12.2023 øke med 4,7 prosent, fra 
4 222 mill. kroner til 4 419 mill. kroner. Det henvises til økonomiplan 2023−2026, der 
utviklingen i lånegjeld, rente- og avdragsutgifter, samt gjeldsgrad belyses. Netto gjeld 
beregnes uten finansieringsordning og videre utlån. 
  
Fylkeskommunens likviditetsbeholdning vil bestå av konsernkonto i bank, 
kapitalkonto i bank med rentebinding, plassering i pengemarkedsfond, aksjefond og 
obligasjonsfond. Det er budsjettert med en gjennomsnittlig likviditetsbeholdning på to 
mrd. kroner for 2023. Det forventes stabil likviditet gjennom året. Det er forutsatt et 
rentenivå på 4,35 prosent for 2023 og i etterfølgende år forventes det at innskudds-
renta reduseres til 4,25 prosent i 2026. Budsjettert rente ligger noe over nåværende 
markedsrente. 
  
Det legges opp til kortsiktig og langsiktig forvaltning av ledig likviditet gjennom 
budsjettåret. 
  
Anslag på felles inntekter og utgifter 
Erfaringen fra tidligere års budsjettarbeid viser at vi ikke i tilstrekkelig grad klarer å 
innarbeide forventede inntekter med tilhørende utgifter i budsjettet. Dette gjelder 
spesielt sykepengerefusjon, salgsinntekter og tilskudd fra andre. For å synliggjøre 
dette i budsjettet er det innarbeidet et anslag på 150 mill. kroner, både på utgifts- og 
inntektssiden. Dette er gjort under felles ansvaret 110099, felles utgifter og inntekter. 
Tilsvarende ble gjort i budsjettet for 2022. Anslagene vil bli justert når de enkelte 
områdene har justert sine budsjetter. 
 

6.3 Hovedoversikter 
Budsjett- og regnskapsforskriften § 5-4, 1. ledd, bevilgningsoversikt drift 

  Regnskap 
2021* Budsjett 2022 Budsjett 2023 

Rammetilskudd -2 523 520 -2 529 100 -2 492 838 

Inntekts- og formuesskatt -1 941 057 -1 860 800 -1 938 200 

Eiendomsskatt 0 0 0 
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  Regnskap 
2021* Budsjett 2022 Budsjett 2023 

Andre generelle driftsinntekter -410 750 -43 263 -60 440 

Sum generelle driftsinntekter -4 875 326 -4 433 163 -4 491 478 

Sum bevilgninger drift, netto 4 221 651 4 179 156 4 187 239 

Avskrivinger 356 768 358 000 416 676 

Sum netto driftsutgifter 4 578 419 4 537 156 4 603 915 

Brutto driftsresultat -296 907 103 993 112 437 

Renteinntekter -26 483 -34 550 -97 705 

Utbytter -1 000 0 0 

Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler -9 900 -5 000 -5 000 

Renteutgifter 58 626 77 203 168 891 

Avdrag på lån 175 428 194 455 213 275 

Netto finansutgifter 196 671 232 108 279 461 

Motpost avskrivinger -356 768 -358 000 -416 676 

Netto driftsresultat -457 004 -21 899 -24 778 

Disponering eller dekning av netto driftsresultat 0 0 0 

Overføring til investering 174 471 191 600 205 000 

Avsetninger til bundne driftsfond 526 706 0 0 

Bruk av bundne driftsfond -480 054 -667 -667 

Avsetninger til disposisjonsfond 429 971 0 5 161 

Bruk av disposisjonsfond -194 089 -169 034 -184 716 

Dekning av tidligere års merforbruk 0 0 0 

Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat 457 004 21 899 24 778 

Fremført til inndekning i senere år 0 0 0 

*Regnskap 2021 følger en annen oppstilling enn budsjett 2022 og 2023. Forskjellen i oppsettet gjelder en andel 
av inntektene som framkommer under "Andre generelle inntekter" og "Renteinntekter" i 2021, mens det i budsjett 
2022 og 2023 er inkludert i "Sum bevilgninger i drift, netto". 
  
Budsjett- og regnskapsforskriften § 5-4, 2. ledd, bevilgninger til 
budsjettområdene drift 

Bevilgningsoversikt drift B Regnskap 
2021* Budsjett 2022 Budsjett 2023 

10 - Fylkeskommunedirektør 2 228 2 536 2 612 

11 - Felles inntekter og utgifter -218 652 -204 767 -590 960 

Overføring til investering 174 471 191 600 205 000 

Avsetning til bundne fond    

Bruk av bundne fond    

Netto avsetninger til eller bruk av bundne fond -15 108   

Avsetning til disposisjonsfond    

Bruk av disposisjonsfond  -161 034 -181 564 

Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond 242 528   

20 - Analyse og plan 19 465 21 973 22 909 
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Bevilgningsoversikt drift B Regnskap 
2021* Budsjett 2022 Budsjett 2023 

Avsetning til bundne fond    

Bruk av bundne fond    

Netto avsetninger til eller bruk av bundne fond 224   

Avsetning til disposisjonsfond    

Bruk av disposisjonsfond    

Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond 1 050   

30 - Folkehelse 160 240 164 177 169 365 

Avsetning til bundne fond    

Bruk av bundne fond    

Netto avsetninger til eller bruk av bundne fond -848   

Avsetning til disposisjonsfond    

Bruk av disposisjonsfond    

Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond -1 000   

40 - Innovasjon og organisasjonsutvikling 114 461 135 049 139 148 

Avsetning til bundne fond    

Bruk av bundne fond    

Netto avsetninger til eller bruk av bundne fond 12   

Avsetning til disposisjonsfond    

Bruk av disposisjonsfond    

Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond -3 042   

50 - Næring, kultur og kulturminnevern 358 070 254 851 263 688 

Avsetning til bundne fond    

Bruk av bundne fond    

Netto avsetninger til eller bruk av bundne fond 5 563   

Avsetning til disposisjonsfond    

Bruk av disposisjonsfond  -667 -667 

Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond 23 293   

60 - Regionplan 2030 64 781 62 163 60 978 

Avsetning til bundne fond    

Bruk av bundne fond    

Netto avsetninger til eller bruk av bundne fond 4 133   

Avsetning til disposisjonsfond    

Bruk av disposisjonsfond    

Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond -1 282   

70 - Økonomi og styring 75 580 123 635 155 064 

Avsetning til bundne fond    

Bruk av bundne fond    

Netto avsetninger til eller bruk av bundne fond    

Avsetning til disposisjonsfond    
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Bevilgningsoversikt drift B Regnskap 
2021* Budsjett 2022 Budsjett 2023 

Bruk av disposisjonsfond    

Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond 1 596   

80 - Samferdsel og eiendom 1 427 729 1 453 321 1 657 410 

Avsetning til bundne fond    

Bruk av bundne fond    

Netto avsetninger til eller bruk av bundne fond 33 221   

Avsetning til disposisjonsfond   5 161 

Bruk av disposisjonsfond  -8 000 -10 000 

Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond -28 801   

90 - Utdanning 2 217 750 2 166 218 2 307 025 

Herav 910 - videregående skoler 1 910 911 1 758 571 1 880 182 

Avsetning til bundne fond    

Bruk av bundne fond    

Netto avsetninger til eller bruk av bundne fond 19 456   

Avsetning til disposisjonsfond    

Bruk av disposisjonsfond    

Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond 1 539   

Sum bevilgninger drift, netto 4 221 651 4 179 156 4 187 239 

Sum overføring til investering 174 471  205 000 

Avsetning til bundne fond    

Bruk av bundne fond  -667 -667 

Sum netto avsetninger til eller bruk av bundne fond 46 652 -667 -667 

Bruk av disposisjonsfond  -169 034 -191 564 

Sum netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond 235 882 -169 034 -186 403 

* Referanse teksten til tabellen Budsjett- og regnskapsforskriften § 5-4, 1. ledd. 
  
Budsjett- og regnskapsforskriften § 5-6, økonomisk oversikt etter art 

  Regnskap 
2021 Budsjett 2022 Budsjett 2023 

Rammetilskudd -2 523 520 -2 529 100 -2 492 838 

Inntekts- og formuesskatt -1 941 057 -1 860 800 -1 938 200 

Eiendomsskatt 0 0 0 

Andre skatteinntekter -31 480 -32 000 -32 000 

Andre overføringer og tilskudd fra staten -379 270 -266 727 -311 699 

Overføringer og tilskudd fra andre -894 355 -798 763 -1 353 811 

Brukerbetalinger -24 916 -31 233 -30 968 

Salgs- og leieinntekter -137 129 -153 778 -167 844 

Sum driftsinntekter -5 931 726 -5 672 401 -6 327 360 

Lønnsutgifter 1 853 637 1 828 263 2 013 968 

Sosiale utgifter 460 787 513 525 573 726 
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  Regnskap 
2021 Budsjett 2022 Budsjett 2023 

Kjøp av varer og tjenester 2 098 607 2 160 904 2 439 127 

Overføringer og tilskudd til andre 865 020 916 720 997 350 

Avskrivninger 356 768 358 000 416 676 

Sum driftsutgifter 5 634 819 5 777 412 6 440 847 

Brutto driftsresultat -296 907 105 011 113 487 

Renteinntekter -26 483 -35 568 -98 755 

Utbytter -1 000 0 0 

Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler -9 900 -5 000 -5 000 

Renteutgifter 58 626 77 203 168 891 

Avdrag på lån 175 428 194 455 213 275 

Netto finansutgifter 196 671 231 090 278 411 

Motpost avskrivninger -356 768 -358 000 -416 676 

Netto driftsresultat -457 004 -21 899 -24 778 

Disponering eller dekning av netto driftsresultat 0 0 0 

Overføring til investering 159 363 191 600 205 000 

Avsetninger til bundne driftsfond 526 706 0 0 

Bruk av bundne driftsfond -464 947 -667 -667 

Avsetninger til disposisjonsfond 429 971 0 5 161 

Bruk av disposisjonsfond -194 089 -169 034 -184 716 

Dekning av tidligere års merforbruk 0 0 0 

Sum disponeringer eller dekking av netto driftsresultat 457 004 21 899 24 778 

Fremført til inndekning senere år 0 0 0 

 

Budsjett- og regnskapsforskriften § 5-5, bevilgningsoversikt investering 
  Regnskap 

2021 Budsjett 2022 Budsjett 2023 

Investeringer i varige driftsmidler 869 655 857 751 790 900 

Tilskudd til andres investeringer 7 313 0 0 

Investeringer i aksjer og andeler i selskaper 10 968 2 800 3 000 

Utlån av egne midler 0 0 0 

Avdrag på lån 0 0 0 

Sum investeringsutgifter 887 936 860 551 793 900 

Kompensasjon for merverdiavgift -142 539 -132 140 -125 505 

Tilskudd fra andre -126 803 -68 770 -62 000 

Salg av varige driftsmidler -5 433 0 0 

Salg av finansielle anleggsmidler -1 902 0 0 

Utdeling fra selskaper 0 0 0 

Mottatte avdrag på utlån av egne midler 0 0 0 

Bruk av lån -446 377 -468 041 -401 395 
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  Regnskap 
2021 Budsjett 2022 Budsjett 2023 

Sum investeringsinntekter -723 054 -668 951 -588 900 

Videreutlån 0 0 0 

Bruk av lån til videreutlån -1 107 0 0 

Avdrag på lån til videreutlån 38 565 21 057 16 470 

Mottatte avdrag på videreutlån -19 990 -21 057 -16 470 

Netto utgifter videreutlån 17 467 0 0 

Overføring fra drift -159 363 -191 600 -205 000 

Avsetninger til bundne investeringsfond 62 795 0 0 

Bruk av bundne investeringsfond -85 781 0 0 

Avsetninger til ubundet investeringsfond 0 0 0 

Bruk av ubundet investeringsfond 0 0 0 

Dekning av tidligere års udekket beløp 0 0 0 

Sum overføring fra drift og netto avsetninger -182 349 -191 600 -205 000 

Fremført til inndekning i senere år udekket beløp 0 0 0 

 

7 Fylkeskommunedirektør  
Beskrivelse Regnskap 2021 Budsjett 2022 Budsjett 2023 

  100000 Fylkeskommunedirektør  2 228 000 2 536 000 2 612 000 

Sum 2 228 000 2 536 000 2 612 000 

Det er avsatt 0,5 mill. kroner til fylkeskommunedirektørens disposisjon. 

 

8 Analyse og plan  

8.1 Innledning 
I samarbeid med resten av organisasjonen og eksterne skal analyseavdelingen bidra 
til at Agder har best mulig kunnskapsgrunnlag for beslutninger og planer relatert til 
utviklingen av Agder. Hovedprosesser i analyseavdelingen er knyttet til geografiske 
informasjonssystem (GIS), statistikk- og analysearbeid og formidling og 
tilgjengeliggjøring av kunnskap. 
  
Planavdelingen skal gi planfaglig veiledning til kommunene i Agder, ivareta regionale 
interesser i kommunale planprosesser og utvikle regionale planer innen noen 
temaområder. Planer er sentrale verktøy for utvikling av regionen. De er resultat av 
brede medvirkningsprosesser, er politisk vedtatt og gir en retning for 
samfunnsutviklingen. 
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8.2 Økonomi 
Beskrivelse Regnskap 2021 Budsjett 2022 Budsjett 2023 

  200001 Analyse og plan  1 665 000 1 673 000 1 740 000 

  200100 Analyse  7 033 000 8 590 000 8 081 000 

  200200 Plan  12 041 000 11 710 000 13 088 000 

Sum 20 739 000 21 973 000 22 909 000 

Budsjettet for 2023 er en videreføring av aktiviteten i 2022. I tillegg er det avsatt 1 
mill. kroner under avdeling for plan til innovasjonsprosjekter i mindre kommuner der 
stedsutvikling er et viktig element. 

 

8.3 Medarbeidere 
 

Beskrivelse Årsverk 2021 Årsverk 2022 Årsverk 2023 Endring 
22/23 

Analyse og plan 1 1 1 0 

Analyse 6 6 6 0 

Plan 10 10 10 0 

Totalsum 17 17 17 0 

  

8.4 Indikatorer 
Det er ikke definert indikatorer for virksomheten innenfor direktørområde analyse og 
plan. 
  

8.5 Tiltak 
Analyse 
Analyseavdelingen arbeider for at Agder har best mulig kunnskapsgrunnlag for 
beslutninger og planer relatert til utviklingen av Agder. Dette skjer i stor grad gjennom 
samhandling med ulike fagområder internt i fylkeskommunen, men også eksterne 
fagmiljøer i kommuner, næringsklynger, akademia, forskningsinstitutt, andre 
fylkeskommuner og offentlige samarbeidsparter. Regionalt analysenettverk ble 
opprettet i 2022. Dette ledes av analyseavdelingen, og vil styrke det regionale 
samarbeidet om anskaffelse, bearbeiding og formidling av statistikk og analyser i 
bred forstand. 
  
Avdelingen leder utarbeidelsen av regionalt kunnskapsgrunnlag, herunder indikator-
prosjektet, og bistår andre fagmiljø ved etablering, innsamling, systematisering og 
analyse av statistikk for ulike formål på tvers av organisasjonen. Kunnskaps-
grunnlaget brukes i utarbeidelsen av regionale planer, sektorplaner, prioriterte 
politikkområder og veikart. Avdelingen har ansvar for utvikling av kunnskapsportal 
med statistikkbank og kartinnsynsløsninger for Agder fylkeskommune. I 2023 vil 
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denne bli reetablert som et regionalt samarbeidsprosjekt gjennom analysenettverket. 
  
Avdelingen gjennomfører GIS-analyser om demografi, mobilitet, bolig- areal- og 
transportplanlegging, arealbruk, natur og miljø, transportsystem og ulike 
samfunnsspørsmål. Avdelingen produserer tematiske kart for formidling og 
presentasjon, bidrar i utvikling av innsynsløsninger og løsninger for datafangst og 
deltar i relevant utredningsarbeid. Avdelingen deltar i ulike nettverk; som avtalepart i 
Norge digitalt og Geovekst, fylkeskommunale nettverk og regionale samarbeid. 
Avdelingen er en ressurs i aktiviteter og prosjekter innenfor mange ulike fagområder. 
  
Analyseavdelingen har også startet arbeidet med utvikling av et fylkesdekkende 
arealregnskap som vil utvide kunnskapsgrunnlaget for kommunal og regional 
planlegging. Analyse og plan vil samarbeide med kommunene om videre 
kompetanseheving, diskusjon og bruk av arealregnskap blant annet gjennom 
planfaglig nettverk. 
  
Plan 
I Regional planstrategi for Agder 2020–2024 ble det bestemt hvilke regionale planer 
som skulle utarbeides i perioden. Planavdelingen har ansvaret for å utarbeide 
Regional plan for senterstruktur og handel i Agder og Regional plan for bolig, areal 
og transport i kristiansandsregionen. Arbeidet med planene er godt i gang og det er 
gjennomført en bred medvirkning med blant annet politiske verksteder. Planene skal 
sendes på høring før jul og vedtak er planlagt før sommeren 2023. Formålet med 
disse planene er blant annet god stedsutvikling, bærekraftig arealbruk og reduserte 
klimagassutslipp. 
  
Planavdelingen har også ansvaret for å utarbeide Regional plan for Setesdal. 
Arbeidet med denne planen vil starte vinteren 2023. 
  
Planavdelingen skal ikke utarbeide alle regionale planer, men har ansvaret for å 
holde oversikt over fremdriften til regionale planer som skal utarbeides. Regional plan 
for mobilitet skal sendes på høring i vinter og vedtak er planlagt før sommeren. Aktive 
liv i Agder – regional plan for fysisk aktivitet, idrett, friluftsliv og folkehelse er i 
oppstartsfasen. Regional plan for naturmangfold er utsatt på grunn av 
kapasitetsutfordringer. 
  
Fylkeskommunen skal gi planfaglig veiledning til kommunene i Agder og ivareta 
regionale interesser i kommunale planprosesser. Dette gjøres gjennom deltakelse i 
planprosesser, tilrettelegge for samordning gjennom aktivt bruk av planforum og gi 
formelle uttalelser i plansaker. Avdelingen for plan deltar på befaringer og møter med 
kommunene der planer drøftes. Planavdelingen har et koordineringsansvar internt i 
fylkeskommunen for å gi innspill til kommunale planer. 
  
Planavdelingen bistår også med faglig og økonomisk hjelp til stedsutviklingsarbeid i 
kommunene. 
 

Mål Tiltak Beskrivelse Kommentar 

Byer, tettsteder og 
bygdesentre i Agder skal 
utvikles kompakt og ha 
god kvalitet. Steder skal 

Faglig og økonomisk 
bistand 

Planavdelingen bistår 
med faglige og 
økonomiske ressurser til 
utarbeidelse av 

Det er avsatt 2 mill. 
kroner til tilskudd til slike 
prosjekter 
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Mål Tiltak Beskrivelse Kommentar 
utvikles med gode og 
inkluderende bomiljøer 
og møteplasser 

mulighetsstudier, 
byromsanalyser, 
grøntstrukturanalyser, 
visualiseringer og faglige 
samlinger. 

Kommunene skal 
gjennomføre gode 
planprosesser, og sikre 
at kommuneplanen blir et 
tydelig styringsdokument 
for kommunen. 
Videreutvikling av 
fylkeskommunens arbeid 
innen planfaglig 
veiledning. 

Pilotprosjekt; 
Kompetanseløft for 
samfunnsplanlegging 

Tre kommuner deltar: 
Bykle, Hægebostad og 
Iveland. I pilotprosjektet 
vil det bli gjennomført 
arbeidsverksteder der 
ulike aktuelle tema blir 
tatt opp. Tema velges 
sammen med 
kommunene. 

Pilotprosjektet skal bidra 
til å fremme Regionplan 
2030 og FNs 
bærekraftmål 

Kvinnespranget Agder fylkeskommune 
tilbyr å arrangere 
Kvinnespranget en gang i 
året i Lister, Setesdal og 
Østre Agder, i samarbeid 
med regionråd og lokale 
aktører. 

Kvinnespranget er en 
erfaringsbasert, lokalt 
forankret 
inspirasjonssamling for å 
fremme likestilling. 

Konseptet ble utviklet i 
forbindelse med 
medvirkning i 
planprosessen til 
Regionplan Lister2030. 

Næringsarealer Utvikle portal for 
kartlegging og formidling 
av næringsarealer i 
Agder 

Portalen er laget. Alle 
kommunene som ønsker 
det kan være med. 
Kommunene er med på 
drift og vedlikehold av 
løsningen 

Er et verktøy for 
vertskapsattraktivitet og 
Invest in Agder. Sentralt 
med forankring i 
regionene og 
kommunene for effektiv 
oppdatering og bruk 

Kunnskapsportal Utvikle statistikkbank og 
kartinnsynsløsninger 

Kunnskapsportalen kan 
brukes av alle, og 
inneholder relevant 
statistikk tilpasset Agder. 
Portalen er mye i bruk og 
har fått god omtale fra 
brukerne 

Portalen er tilgjengelig på 
fylkeskommunens 
hjemmeside, og er i 
kontinuerlig utvikling. Et 
analysenettverk for dette 
etableres. 

  

9 Folkehelse  

9.1 Innledning 
Folkehelse er organisert som et eget område i Agder fylkeskommune. Det jobbes 
internt for å integrere folkehelseperspektivet i hele fylkeskommunens arbeid og tenke 
«helse i alt vi gjør». Eksternt samarbeider vi med kommuner og andre aktører om 
Agders utvikling på folkehelse- og levekårsfeltet gjennom etablerte 
samhandlingsstrukturer og oppfølging av kommuneavtaler. 
  
Vårt overordnede mål er å løfte levekårene på Agder, i tråd med Regionplan Agder 
2030 og FNs bærekraftsmål. Den offentlige tannhelsetjenesten ligger også under 
område for folkehelse, men styres som en egen virksomhet. 
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9.2 Økonomi 
Beskrivelse Regnskap 2021 Budsjett 2022 Budsjett 2023 

  300001 Folkehelse  1 760 000 1 673 000 1 740 000 

  300100 Folkehelse  4 845 000 9 080 000 12 626 000 

Sum 6 605 000 10 753 000 14 366 000 

Økningen på ansvar 300100 Folkehelse fra 2022 til 2023 skyldes i hovedsak tre 
endringer; 1 mill. kroner til Kompetansesenter for samlivsbrudd ved SSHF, 1,025 mill. 
kroner til Senter for forskning på folkehelse og levekår ved UiA og 1,5 mill. kroner til 
digital skolehelsetjeneste (overført oppgave fra utdanningsområdet). I tillegg er det 
avsatt 200 000 kroner til T5, kirkens bymisjon Arendal. 

 

9.3 Medarbeidere 
 

Beskrivelse Årsverk 2021 Årsverk 2022 Årsverk 2023 Endring 
22/23 

Folkehelse (fylkesdirektør) 1 1 1 0 

Folkehelse 5 5 5 0 

Totalsum 6 6 6 0 

  

9.4 Indikatorer 
Mål Indikator Status Mål 2030 Kommentar 

Det har skjedd 
betydelige 
forbedringer når det 
gjelder likestilling, 
inkludering, fysisk 
og psykisk helse. 

Andel kariesfrie 5-
åringer 2021 

79 % Å være bedre enn 
landsgjennomsnittet. 
I 2021 var det 82 %. 
Fylkene varierte i 
2021 fra 75 % til 
86 %. 

Sier mest om 
foreldreskap og 
hvilke vaner barnet 
har vokst opp med. 

 Andel kariesfrie 18- 
åringer 2020 

27 % Å være bedre enn 
landsgjennomsnittet. 
I 2020 var det 
29,4 %. 

Sier litt om den 
offentlige 
tannhelsetjenesten, 
men mest om 
samfunnet / miljøet 
ungdommene har 
vokst opp i. 

 Andel unge 20-29 
år som mottar 
ytelser fra NAV 

11,3 % i 2019 Å være bedre enn 
landsgjennomsnittet. 
I 2019 var det 
8,1 %. 

Vedvarende blant 
de høyeste i landet 
siste 30 år og 
høyest i landet 
hvert år i perioden 
2015 til 2019. 

 Bruk av 
sovemedisin og 
beroligende midler 
(antall brukere av 
legemidler pr 1000 
innbyggere) 

104 i 2021 Å være bedre enn 
landsgjennomsnittet 
som i 2021 var 88. 
Fylkene varierte i 
2021 fra 80 til 104. 

Dårligst i landet 
2021. Indikatoren 
sier noe om psykisk 
helsetilstand og 
trolig noe om legers 
tilnærming til dette. 
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9.5 Tiltak 
Våre to hovedmål er reduserte klimautslipp og økte levekår. Begge disse 
utfordringene er gode eksempler på sammensatte utfordringer som ikke har enkle 
løsninger. Vi må snakke mer om «global folkehelse». Naturens og planetens helse 
påvirker alles helse. Ingen sektor, kommune, bedrift, organisasjon eller nasjon kan 
løse slike utfordringer alene. I tillegg er de to hovedmålene svært avhengig av 
hverandre. Levekårene for mennesker på hele kloden, inkludert Agder, vil bli sterkt 
påvirket hvis vi ikke lykkes med klima- og miljømålene. Derfor er området folkehelse 
veldig opptatt av samarbeid internt og eksternt, noe som i praksis kan være 
utfordrende. For å lykkes med sammensatte utfordringer jobber vi for å etablere en 
felles kunnskapsforståelse, jobbe kunnskapsbasert og ikke minst jobbe samordnet og 
koordinert etter OHOI-prinsippet der vi drar i samme retning samtidig. Vi mener at det 
avgjørende er hvordan vi bruker 30 000 ansatte i kommuner og fylkeskommune på 
Agder, ikke om vi etablerer prosjekter for de få. De store effektene får vi når alle 
ansatte vrir sin tilnærming "to knepp" i riktig retning. 
  
Det er mye å hente på å bedre samhandlingen, samt å utnytte kunnskapen vi har. 
Det skal jobbes med folkehelse gjennom bærekraftsmålene, for å få en tydeligere 
kobling mellom folkehelse og målene for innsats. Det skal gjøres innsats blant annet 
med å fremme og ivareta folkehelse og fordeling, herunder sosial bærekraft, gjennom 
plan- og utviklingsprosesser. Eksempler på arbeid vi prioriterer høyt i 
økonomiplanperioden, er programmet "Flere i arbeid", bedre utnyttelse av 
Ungdataresultatene fra 2022 samt å få Forum for levekår, likestilling inkludering og 
mangfold til å bli en god samhandlingsarena. Videre blir det viktig å bringe videre 
tiltakene og resultatene fra Folkehelseprogrammet som formelt ble avsluttet ved 
utgangen av 2021. 
  
I det store bildet er det likevel viktig å minne oss alle om at vår tids største 
helseutfordring er klimaendringene og tap av natur og naturmangfold. Klimakrisen er 
en langsommere krise enn koronapandemien, men langt mer dramatisk. Utfordringen 
ligger i at folk flest ikke tror det som står i de to setningene du nettopp har lest. 
Kunnskapen vi har i dag viser at vi er på stø kurs mot en temperaturstigning som vil 
ha store negative effekter på våre levekår. Det vil gi oss en klode vi neppe kjenner 
igjen, med matmangel, tvungen migrasjon, store epidemier og store ødeleggelser 
grunnet klimaendringene. Allerede i dag har klimaendringene katastrofale følger for 
helsen mange steder på kloden. De som rammes mest nå, er de som bor i land uten 
sikkerhetsnett. De som vil rammes aller mest, er de kommende generasjoner. Vi er 
nå i ferd med å bryte en godt innarbeidet tradisjon om at vi overleverer 
"stafettpinnen" til neste ledd i litt bedre stand. 
  
Koronapandemien viste oss at vi er gjensidig avhengig av hverandre. Faren for akutt 
tap av liv gjorde mobiliseringen lett under koronakrisen. Vår viktigste jobb nå er å 
mobilisere for klima- og miljøkrisen. Ødeleggelse av vårt eget livsgrunnlag er vår 
største helsetrussel. Selv på lille Agder bør vi forberede oss på nye og store 
sammensatte hendelser som vil true våre levekår som en konsekvens av klima- og 
naturkrisen. 
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Mål Tiltak Beskrivelse Kommentar 

Helhetlig satsing på barn 
og unge gjennom 
universelle tiltak 

Systematisk bruk av 
Ungdataundersøkelsen 
og andre 
brukerundersøkelser fra 
Agder 

Involvere Agders 
befolkning, næringsliv, 
politikere og ledere om 
utfordringsbildet blant 
unge 

En av suksessfaktorene 
fra "Islandsmodellen" 

 Økt foreldreinvolvering, 
kvalitetssikring av voksne 
som møter barn på 
fritidsarenaen, 
fritidsaktiviteter lagt som 
forlengelse av 
skoledagen 

Utfordre Agders 
kommuner på dette i 
Forum for levekår, 
likestilling, inkludering og 
mangfold. 

Alle viktige tiltak fra 
"Islandsmodellen" 

 Foreldreveiledningskurs 
til alle 
førstegangsforeldre lagt 
inn som en del av 
helsestasjonstilbudet 

Terskelen er lav når det 
tilbys gjennom 
helsestasjonen og når 
det tilbys til alle. Utfordre 
alle kommuner på Agder 
i Forumet nevnt over. 

Tidlig innsats og 
universell innsats er det 
som gir mest valuta for 
innsatsen. 

Systematisk satsing på 
flere egder i arbeid 

Bidra med våre folk inn i 
programstyre, 
prosjektledelse og 
arbeidsgrupper i 
"Program flere i arbeid" 

Programmet har 
hovedfokus på ungdom 
og unge voksne. 

Mye av grunnlaget er lagt 
i ungdomsalder, vi vil 
forsøke å styrke 
innsatsen til også å 
gjelde tidligere i livsløpet. 

  

10 Innovasjon og organisasjonsutvikling 

10.1 Innledning 
Vår oppgave er å bygge én organisasjon som løfter landsdelen. 
  
Innovasjon og organisasjonsutvikling skal utvikle Agder fylkeskommune i ønsket 
retning. Formålet er å skape utviklingstrykk i hele organisasjonen, slik at våre 
medarbeidere kan bidra til å løfte Agder i tråd med ambisjonene for Regionplan 
Agder 2030. Innovasjon og organisasjonsutvikling skal blant annet: 
 

• bidra til at Agder fylkeskommune er en fremtidsrettet organisasjon som gir 
ansatte rom for mestring og utvikling, til det beste for regionen 

• utvikle en lærings-, forbedrings- og innovasjonskultur 
• sette organisasjonen i stand til å utøve styring, ledelse, kommunikasjon og 

god forvaltningskultur 
• være en drivkraft i å skape og ta i bruk mangfold og samarbeid på tvers av 

tradisjonelle fagområder, arbeidsformer og samfunnsaktører 
• bidra til at digitalisering gir en enklere hverdag for våre innbyggere, næringsliv 

og frivillig sektor gjennom bedre tjenester, mer effektiv ressursbruk og legge til 
rette for produktivitetsøkning 

• digitalisering, prosess- og tjenesteutvikling der teknologi er en muliggjører, vil 
skje i tett samarbeid med IKT Agder IKS og VIGO IKS 
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Innovasjon og organisasjonsutvikling har tre prioriterte områder denne perioden: 
 

• attraktiv arbeidsgiver 
• tjenesteforbedring og opplæring 
• slik jobber vi i Agder fylkeskommune 

  
Avdeling for HR 
Avdelingen skal gjennom innovativ og strategisk organisasjonsutvikling utvikle ledere, 
medarbeidere og samarbeidspartnere i ønsket retning. Avdelingen har ansvar for å 
utvikle en organisasjon i tråd med kunnskapsbasert HR. Målet for avdelingen vil være 
å legge til rette for at lederne kan utøve mestringsorientert ledelse slik at ansatte kan 
oppleve at de mestrer oppgaver, utfordringer og endringer slik at vi samarbeider om 
å løfte regionen. 
 
Avdeling for kommunikasjon 
Avdelingen har ansvar for å synliggjøre Agder fylkeskommune gjennom en enhetlig 
og sammenhengende kommunikasjon. 
  
Dokumentsenteret  
Avdelingen skal sikre fylkeskommunens journalpliktige og arkivverdige dokumenter 
for nåtid og fremtid. Kjernen i arkivfunksjonen er å dokumentere aktiviteter og 
handlinger i organisasjonen gjennombruk av vårt sak- og arkivsystem. Effektiv 
informasjonsforvaltning, økt bruk av digitalisering og høy innbyggertilfredshet blir 
stadig viktigere, og dokumentsenteret har en sentral rolle i dette arbeidet. 
  
Avdeling for jus og informasjonsforvaltning 
Avdelingen skal skape trygghet for at organisasjonen er på rett side av lovverk og 
annet rammeverk, i tett samarbeid med avdeling for virksomhetsstyring. Avdelingen 
skal bidra til at fylkeskommunen har tilgang på juridisk kompetanse, samt bidra til en 
sikrest mulig elektronisk og manuell behandling av Agder fylkeskommunes data. 
Samfunnssikkerhet og beredskap inngår i avdelingen. 
 

10.2 Økonomi 
Beskrivelse Regnskap 2021 Budsjett 2022 Budsjett 2023 

  400001 Innovasjon og 
organisasjonsutvikling  32 013 000 32 254 000 33 439 000 

  400100 Digitalisering  -13 000 0 0 

  400200 Dokumentsenter  13 682 000 14 341 000 14 114 000 

  400300 HR  38 140 000 55 027 000 59 259 000 

  400301 Frikjøpte, tillitsvalgte mv.  8 683 000 10 209 000 8 418 000 

  400400 Jus og informasjonsforvaltning  9 427 000 11 782 000 12 120 000 

  400500 Kommunikasjon  9 502 000 11 436 000 11 798 000 

Sum 111 434 000 135 049 000 139 148 000 

Agder fylkeskommune er i normal drift. I 2023 vil det bli igangsatt en prosess for å 
normalisere frikjøpet av tillitsvalgte og vernetjenesten. Det pågår en satsing i 
fylkeskommunene på lærlinger, og vi vurderer i den forbindelse styrking av 
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veilederrollen. Disse to tiltakene er planlagt innenfor rammene i budsjettet. 
  
Oppvekstombudene og NAV-ombudet er flyttet fra avdeling for HR til avdeling for 
politisk sekretariat. I forbindelse med å gjøre prosjekt Likestilt arbeidsliv til en regional 
utviklingstjeneste flyttes dette fra avdeling for HR til avdeling for bærekraftig utvikling i 
Regionplan 2030. 
  
Ytterligere endringer er generell lønns- og prisvekst. 
  

10.3 Medarbeidere 

Beskrivelse Årsverk 2021 Årsverk 2022 Årsverk 2023 Endring 
22/23 

Innovasjon og organisasjonsutvikling 1 1 1 0 

Dokumentsenter 15,2 15,2 14,8 -0,4 

HR 10,3 10,3 13,3 3 

Jus og informasjonsforvaltning 9 10 10 0 

Kommunikasjon 9 9 9 0 

Totalsum 44,5 45,5 48,1 2,6 

  

10.4 Indikatorer 
Tydelig samfunnsoppdrag og felles mål for organisasjonen er viktig i arbeidet med å 
bygge en organisasjon som løfter landsdelen. De felles målene er kategorisert i tre 
hovedkategorier; økonomi (økonomisk bærekraft), medarbeidere (sosial bærekraft) 
og klima og miljø (miljømessig bærekraft). 
  
Gjennom tiltakene miljøfyrtårnsertifisering, prosjekt likestilt arbeidsliv og klimabudsjett 
er det satt flere mål som gir retning for organisasjonen, bærekraftig 
virksomhetsstyring og som bygger opp under vårt samfunnsoppdrag. 
  

Mål Indikator Status Mål 2030 Kommentar 

Stoppe 
klimaendringene 

Redusere utslippene 
av klimagasser 
knyttet til drift av egen 
virksomhet med 63 % 
fra 2020 til 2030, % 
endring 

Referanseår 63 %  

Stoppe 
klimaendringene 

Tjenestereise fly og 
bil, redusert med 
50 % fra 2900 (ref. år) 
til 1300 km/årsverk/år 

867 1300  

Miljømål for helse Sykefravær i Agder 
fylkeskommune og 
per avdeling og 
virksomhet per år 

5,8 % i 2020 5,5 % Analyseres og detaljeres 
i 
resertifiseringsprosessen 
likestilt arbeidsliv 

Heltidskultur Andel heltidsansatte i 
Agder 
fylkeskommune og 

  Analyseres og detaljeres 
i 
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Mål Indikator Status Mål 2030 Kommentar 
per avdeling og 
virksomhet per år 

resertifiseringsprosessen 
likestilt arbeidsliv 

Likestilling, 
inkludering og 
mangfold 

Lønnskartleging, 
uttak av 
foreldrepermisjon og 
inkluderingsdugnaden 

  Videre analyseres og 
detaljeres i 
resertifiseringsprosessen 
likestilt arbeidsliv 

Inn i arbeid Antall lærlinger, 
traineer, 
praksisplasser og 
sommerjobber i egen 
organisasjonen per år 

I 2021 hadde vi 
ca. 90 lærlinger, 
3-4 traineer og 

3-5 
praksisplasser 

og rundt 20 
sommerjobber 

120 lærlinger, 
fem traineer, 10 
praksisplasser 

og 50 
sommerjobber 

 

  

10.5 Tiltak 
Det pågår flere satsinger og utviklingsprosesser for å bygge én organisasjon som 
løfter landsdelen. For å sikre en bærekraftig fremtidig organisasjon vil vi i 2023 starte 
prosesser for strukturell effektivisering av organisasjonen og effektivisere driften. 
  
Noen utvalgte satsinger: 
 

• organisasjonsutviklingsprosesser knyttet til Søgne videregående skole og nytt 
fylkeshus i Agder 

• Kompetanseprogrammet, felles kompetanseløft for å skape digital 
transformasjon. En omfattende kompetanseheving av ca. 300 topplederne på 
Agder, samtlige 26 ledergrupper i kommunal sektor. Disse 300 er ansvarlig for 
totalt 30 000 kommunalt ansatte, den kommunale kraften på Agder.  

• innføre system for informasjonssikkerhet og personvern (ISMS), basert på ISO 
27000 serien 

• fremtidens arbeidsliv og arbeidsmiljø - vår nye arbeidshverdag etter 
pandemien 

• Den røde tråden − fra plan til realisering (Framsikt), hvor formålet er å sikre 
helhetlig styring og høy måloppnåelse med effektiv ressursbruk og riktige 
prioriteringer 

• Enklere administrativ hverdag for våre ledere og medarbeidere. Vi skal 
digitalisere flere tjenester og arbeidsprosesser gjennom blant annet ny 
teknologi, særlig prosessautomasjon, RPA, digitale medarbeidere og kunstig 
intelligens, i partnerskap med eksterne. 

• Agder fylkeskommune som arbeidsgiver − satsing på å tilgjengeliggjøre 
organisasjonen vår slik at unge kan få relevant kompetanse og bygge CV. 
Lærlingssatsing i egen organisasjon blir en viktig del av dette.   

• kompetansestrategien og fornye opplæringsportalen 
• satsing på informasjonssikkerhet innenfor skole, i samarbeid med Design og 

arkitektur Norge (DOGA)  
• Universell utforming på nett: Innen 1. februar 2023 plikter alle offentlige 

virksomheter å ha en tilgjengelighetserklæring på plass på sine nettsteder. 
Avdeling for kommunikasjon og publisister i fylkesadministrasjonen og på 
skolene vil følge opp dette i Agder fylkeskommune.  
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• flere organisasjonsutviklingsprosjekter, eksempelvis biblioteksystem, Visma 
InSchool, ny telefoniløsning, prosjekt ombruk og Bravo − samarbeidsmodell 
IKT-tjenesten på de videregående skolene 

  
Gjennom prosessene med miljøfyrtårnsertifisering, prosjekt likestilt arbeidsliv og 
klimabudsjett er det, og vil det bli, definert flere tiltak som skal sikre måloppnåelse. 
 

Mål Tiltak Beskrivelse Kommentar 

Stoppe klimaendringene Klimavennlige 
arbeidsreiser, til og fra 
jobb 

Se klimabudsjett tiltak 
#13 

 

Stoppe klimaendringene Klimavennlige 
tjenestereiser på veg 

Se klimabudsjett tiltak 
#14 

 

Stoppe klimaendringene Færre tjenestereiser med 
fly 

Se klimabudsjett tiltak 
#26 

 

Stoppe klimaendringene Klimavennlig digitale 
arbeidsprosesser 

Se klimabudsjett tiltak 
#20 

 

Miljømål for helse Redusere sykefraværet i 
Agder fylkeskommune 

Arbeides med i 
forbindelse med 
resertifiseringsprosessen 
til likestilt arbeidsliv og 
gjennom 
miljøfyrtårnarbeidet 

 

Heltidskultur Redusere andel 
deltidsansatte 

Arbeides med i 
forbindelse med 
resertifiseringsprosessen 
til likestilt arbeidsliv 

 

Heltidskultur Systematisk satsing på 
flere egder i arbeid (Tiltak 
2.2.3 fra 
handlingsprogrammet) 

Felles satsing på 
heltidskultur, blant annet 
gjennom 
læringsnettverket “Nytt 
blikk” og heltid som norm 
når stillinger utlyses. 

 

Likestilling, inkludering 
og mangfold 

Lønnskartlegging, uttak 
av foreldrepermisjon og 
inkluderingsdugnaden 

Arbeides med i 
forbindelse med 
resertifiseringsprosessen 
til likestilt arbeidsliv 

 

Inn i arbeid Tilgjengeliggjøre 
organisasjonen 

Nyansatt rådgiver som 
skal jobbe med Agder 
fylkeskommune som 
arbeidsgiver 

 

Likestilling, inkludering 
og mangfold 

Systematisk satsing på 
flere egder i arbeid (Tiltak 
2.2.4 fra 
handlingsprogrammet) 

Følge opp målsetting om 
at 5 % av ansettelser skal 
være mennesker med 
nedsatt arbeidsevne eller 
hull i CV. 

 

Samhandling for å nå 
målene i Regionplan 
Agder 2030 

Digi Agder Utrulling av Digi-Agder 
strukturen 
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11 Næring, kultur og kulturminnevern  

11.1 Innledning 
Næring, kultur og kulturminnevern 
Næring, kultur og kulturminnevern skal være en pådriver for å bidra til et rikt kulturliv, 
økt verdiskapning og at regionens betydelige kulturarv tas vare på og formidles på en 
fremtidsrettet måte. Agder skal utmerke seg som en region som tar i bruk sine 
fortrinn til beste for innbyggere og næringsliv slik at alle har mulighet til å delta i 
samfunnslivet. 
  
Regionplan Agder 2030 er det overordnede styringsverktøyet når strategien for 
ansvarsområdene skal utvikles. I 2022 er arbeidet med frivillighetsmeldingen sluttført. 
Den skal følges opp med konkrete tiltak i 2023 og det er ansatt en rådgiver som skal 
iverksette satsingsområdene i samarbeid med kommuner og organisasjoner.  
Arbeidet med en ny kulturarvstrategi for Agder er utsatt på grunn av 
kapasitetsmangel. Avdelingen for kulturminnevern og kulturturisme vil også i 2023 
prioritere arbeidet med den pågående museums- og arkivprosessen, samt arbeid 
med verdiskapning knyttet til kulturarven vår. 
  
Erfaringen så langt etter regionreformen viser at Agder fylkeskommune er en sentral 
aktør i arbeidet for næringsutvikling og samarbeid om nye arbeidsplasser. Ikke minst 
har pandemien vist betydningen av samarbeid med næringsliv, universitet, 
kommuner og organisasjoner. Arbeidet med en regional virkemiddelgjennomgang og 
kartleggingsarbeidet som er utført i regional kompetansestrategi, viser at regionen 
har behov for arbeidskraft.  Agder har de beste forutsetninger til være en regional 
pådriver for omstillingen av næringslivet til det grønne skiftet og det er i 2022 
utarbeidet en ny strategi for kraftforedlende industri. Arbeidet med denne følges opp i 
2023. 
  
Kultur, idrett og frivillighet 
Det er viktig for utviklingen av Agder å sikre at det regionale kulturlivet er preget av 
mangfold og skaperkraft. Avdelingen bidrar til å utvikle et sterkt kunst- og kulturliv i 
hele fylket, både innenfor det profesjonelle kulturliv og frivillig sektor. 
Fylkeskommunen bidrar til dette blant annet ved å tilby tilskuddsordninger og stipend, 
utvikle gode visnings- og arbeidsarenaer og sikre utvikling av kompetansesentrene 
på kulturfeltet. Agder fylkeskommune bidrar til å utvikle en sterk institusjonell 
infrastruktur. Det er viktig å ha frie søkbare midler innenfor alle kunstsjangre. 
  
Fylkesbibliotek 
Bibliotekene er en del av den demokratiske og kulturelle grunnmuren og spiller en 
viktig rolle som inkluderende møteplass, bidrar til attraktive lokalsamfunn og 
bærekraftig infrastruktur. Fylkesbiblioteket bidrar til å sikre lik tilgang til digitale 
innholdstjenester, gjennom avtaler, prosjekter og målrettet utviklingsarbeid. 
  
Kulturminnevern og kulturturisme 
Avdelingen skal jobbe for økt interesse, bevaring og aktiv bruk av regionens 
kulturmiljø. Agders kulturarv er viktig for identitet og egenforståelse. Samarbeid med 
offentlige og private aktører skal sikre tilgjengelighet og kunnskap om regionens 
kulturmiljø, slik at de blir til glede, undring og opplevelse for alle. Vi vil jobbe for en 
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god klima- og miljøforvaltning av regionens kulturmiljø. Gjennom god veiledning av 
kommuner, håndverkere og private vil vi synliggjøre klimagevinsten og 
opplevelsesverdien ved å bevare, restaurere og transformere eksisterende bygninger 
fremfor å rive og bygge nytt. 
  
Virkemidler og entreprenørskap 
Avdelingen har ansvar for mobilisering og koordinering av det samlede 
næringspolitiske virkemiddelapparatet og for å legge til rette for økt bærekraftig 
verdiskaping gjennom et attraktivt, innovativt og bærekraftig næringsliv. Avdelingens 
hovedmål: 
 

“Bidra til økt bærekraftig næringsutvikling gjennom mobilisering, koordinering og 
forvaltning av regionalpolitiske virkemidler og legge til rette for økt 
innovasjonskapasitet i eksisterende og nye næringer. Avdelingen skal ivareta 
prosesser som skal styrke fylkeskommunen som næringspolitisk aktør.” 

  
Avdelingen forvalter ulike avtaler og næringsrettede virkemidler. Satsinger og 
aktiviteter skal bidra til økt entreprenørskapskunnskap, flere vekstkraftige 
nyetableringer og økt bærekraftig verdiskaping i eksisterende næringer. Avdelingen 
skal ivareta oppdragsgiveransvaret overfor Innovasjon Norge og Siva og forvalte 
budsjettrammen for programkategori 13.50 Regional- og distriktspolitikk på oppdrag 
fra Kommunal- og distriktsdepartementet. I tillegg har avdelingen ansvar for 
oppfølging av tilskudd til landbruks- og matpolitiske formål. 
 

11.2 Økonomi 
Beskrivelse Regnskap 2021 Budsjett 2022 Budsjett 2023 

  500001 Næring, kultur og kulturminnevern  1 726 000 1 746 000 1 817 000 

  500100 Kultur, idrett og frivillighet  82 386 000 92 798 000 95 560 000 

  500101 Fylkesbibliotek  7 380 000 8 228 000 8 552 000 

  500200 Kulturminnevern og kulturturisme  89 452 000 98 998 000 95 043 000 

  500201 Seksjon for arkeologi  0 0 7 791 000 

  500300 Virkemidler og entreprenørskap  59 394 000 52 414 000 54 258 000 

Sum 240 338 000 254 184 000 263 021 000 

  
Kultur idrett og frivillighet 
Oversikt over budsjettmidler for satsingsområder og tiltak. Tiltakene er nærmere 
beskrevet i eget kapittel "tiltak". 
  

Satsingsområder/tiltak (hele 1000 kroner) Budsjett 2022 Budsjett 2023 

Musikk 4 747 3 868 

Agder musikkråd 2 021 2 096 

Tilskudd festivaler: Risør Kammermusikkfest 750 674 

Sørnorsk Jazzsenter 207 214 

SØRF 512 531 
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Satsingsområder/tiltak (hele 1000 kroner) Budsjett 2022 Budsjett 2023 

Lørdagsskolen/Talent sør 340 353 

Den kulturelle skolesekken 2 584 2 584 

Den kulturelle skolesekken (DKS) 2 584 2 584 

DKS – statlige midler – VGS 6 100 6 193 

DKS – statlige midler – GRS 15 660 15 800 

Renteinntekter -120 -150 

DKS – statlige midler – VGS -6 100 -6 193 

DKS – statlige midler – GRS -15 540 -15 650 

Visuell kunst 10 790 11 030 

Sørlandets kunstmuseum 7 400 7 674 

Sørlandsutstillingen 423 439 

Agder kunstsenter inkl. Lista 1 449 1 503 

Wenneslandsamlingen 563 584 

Kristiansand kunsthall 320 332 

Galleri Bomuldsfabrikken 480 498 

Litteratur 390 270 

Sørnorsk forfattersentrum 260 270 

Scenekunst og film 3 711 3 386 

Sørnorsk filmsenter 997 1 034 

Zefyr filmfond 488 506 

Amatørteaterscenekunst 400 400 

Kortfilmfestivalen 845 876 

Scenekunst sør 550 570 

Frivillighet 3 661 3 168 

Folkeakademiet 200 207 

Den kulturelle spaserstokken 1 861 1 861 

Samarbeidstiltak (inkl. flergenerasjonstilbud) 1 000 1 000 

Frivillighetsstipend 0 100 

Andre kulturtiltak tiltak – priser mv. 8 070 10 050 

Stiftelsen Arkivet 718 744 

Driftsstøtte Arkivet plattform Agder 300 311 

Norges husflidslag (348), Magma geopark (150) 480 498 

Flerårige tilskudd til festivaler 1 750 1 850 

Priser, stipend 1 247 1 247 

Agder for alle 150 150 

Vennskapssamarbeid 250 250 

Søkbare tilskudd kunst og kulturarrangement 1 500 3 900 

Unesco 667 667 

Unesco - fondsmidler -667 -667 

Unescoprosjekt - drift 100 100 
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Satsingsområder/tiltak (hele 1000 kroner) Budsjett 2022 Budsjett 2023 

Bransjeutvikling 575 1 000 

Barne- og ungdomstiltak 2 902 2 781 

BURIA 1 257 1 303 

Ung kultur møtes (UKM) 1 478 1 478 

Spillemidler idrettsanlegg 0 0 

Utviklingsarbeid spillemidler 150 150 

Spillemidler idrett 95 306 112 967 

Statligtilskudd spillemidler idrett -94 556 -112 217 

Utviklingsarbeid spillemidler -150 -150 

Renteinntekter, spillemidler idrett -750 -750 

Spillemidler lokale kulturbygg 0 0 

Spillemidler kulturbygg 3 866 3 865 

Statligtilskudd spillemidler kulturbygg -3 816 -3 815 

Renteinntekter spillemidler kulturbygg -50 -50 

Idrett 8 569 9 167 

Agder idrettskrets 3 994 4 142 

Olympiatoppen Sør 3 665 4 215 

Sørlandsfotballens venner 300 300 

Prosjekt, arr. 610 910 

Kulturbygg/anlegg 29 833 32 866 

Kilden teater- og konserthus (orkester, opera og teater) 23 373 25 925 

Kilden - regional virksomhet 1 250 1 250 

Kilden - kulturhusdrift 2 202 2 283 

Søkbare tilskudd innholdsproduksjon kulturhus 3 008 3 008 

Agder folkemusikkarkiv 350 350 

Agder folkemusikkarkiv, drift. 350 350 

Totalsum 75 607 79 120 

 
Fylkesbiblioteket 
Oversikt over budsjettmidler for satsingsområder og tiltak. Tiltakene er nærmere 
beskrevet i eget kapittel "tiltak". 
 

Satsingsområder/tiltak (tall i 1 000 kroner) Budsjett 2022 Budsjett 2023 

Bibliotektransport 1 797 1 932 

Digitale tjenester 960 960 

Bibliotekutvikling 910 910 

Totalsum 3 667 3 802 

  
Kulturminnevern og kulturturisme 
Oversikt over budsjettmidler for satsingsområder og tiltak. Tiltakene er nærmere 
beskrevet i eget kapittel "tiltak". 
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Satsingsområder/tiltak (tall i 1 000 kroner) Budsjett 2022 Budsjett 2023 

Kulturarv og kulturturisme 9 006 9 856 

GIS/lisenser 266 266 

Tilskudd kulturminnevern - frivillighet 2 000 2 000 

Internasjonalt arbeid og FoU (arkiv- og museumsprosessen) 500 1 650 

Folkevandringstid 0 500 

Verdiskapning- og utviklingsprosjekter 4 740 2 940 

Uthavner - europeisk kulturell rute (prosjektstøtteordning 
kystkultur og uthavn) 1 000 2 500 

Formidling og oppfølging kulturminneplaner i kommunene 500 500 

Tilskudd fra Riksantikvaren knyttet til prosjektstøtteordning  -500 

Andre tilskuddsavtaler 11 830 9 308 

Partnerskapsavtaler: Bredalsholmen dokk og fartøyvernsenter (1 
758), Stiftelsen Fullriggeren Sørlandet ordinært/ekstraodinært (2 
921), Tingvatn fornminnepark og bessøkssenter (1 524), Bjoren 
(100), Risøbank IKS (615), Brattekleiv (650), Bragdøya Kystlag 
(404), Steinsfoss tømmerrenne (138), Furøya (400) og Agder 
Historielag (298), Privatarkivet - Statsarkivet i Kristiansand (500) 

11 830 9 308 

Museumsavtaler 40 518 42 612 

Vest-Agder-museet IKS 12 200 13 938 

Vest-Agder-museet IKS - Setesdalsbanen - ekstraordinært 
vedlikehold 1 076 1 116 

Vest-Agder-museet IKS - magasin* 1 000 0 

Vest-Agder-museet IKS - Industrihistorisk senter mandal 250 250 

Agder naturmuseum og botaniske hage (ANM) 3 973 4 120 

Aust-Agder museum og arkiv IKS 14 540 15 327 

Utbygging KUBEN, investeringstilskudd 4 176 4 176 

Diverse tilskudd: Nes jernverksmuseum (1 255), Stiftelsen 
Lindesnes fyrmuseum (2 110) og Museumslaget i Vest-Agder 
(35), Sylvartun (150) 

3 553 3 685 

Bygningsvern 8 470 8 770 

Tilskudd bygningsvern 2 000 2 000 

Tilskudd fartøyvern 2 000 2 000 

Håndverkerstipend 70 70 

Dendrokronologi 400 700 

Tilskudd bygningsvern Aust-Agder museum og arkiv og        
Vest-Agder-museet 3 500 3 000 

Tilstandsregistrering og istandsetting ubemanna museum 0 500 

Kløckers hus 500 500 

Drift og utvikling av byggeskikk-/bygnings og fartøyvernsentra 1 000 1 000 

Tilskudd middelalderbygninger 1 000 1 000 

Tilskudd teknisk-industrielle bygninger 8 500 7 000 

Tilskudd brannsikring tette trehusmiljø 1 000 1 000 

Tilskudd fredede anlegg i privat eie (statlige midler) -3 500 5 000 

Tilskudd middelalderbygninger - Riksantikvaren -1 000 -1 000 
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Satsingsområder/tiltak (tall i 1 000 kroner) Budsjett 2022 Budsjett 2023 

Tilskudd teknisk-industrielle kulturminner - Riksantikvaren -8 500 -7 000 

Tilskudd brannsikring tette trehusmiljø - Riksantikvaren -1 000 -1 000 

Tilskudd fredede anlegg i privat eie - Riksantikvaren -3 500 -5 000 

Tilskudd fartøyvern - Riksantikvaren -1 000 -1 000 

Arkeologi 0 0 

Arkeologiske registreringer 4 000 3 000 

Kontrollregistrering av Askeladden 0 1 000 

Inntekter arkeologioppdrag -4 000 -4 000 

Kulturhistoriske eiendommer 2 804 3 654 

FDV Nordberg fort 1 864 2 714 

Utvikling Nordberg fort 500 500 

FDV andre kulturhistoriske eiendommer 565 565 

Tilskudd fra Riksantikvaren til Penne -50 -50 

Leieinntekter kulturhistoriske eiendommer -75 -75 

Totalsum 72 628 73 700 

  
Virkemidler og entreprenørskap  
Oversikt over budsjettmidler for satsingsområder og tiltak. Tiltakene er nærmere 
beskrevet i eget kapittel "tiltak". 
  
I tabellen fremkommer forslag til fordeling av midler for 2023 på de ulike satsings-
områdene som beskrevet: 
 

Satsingsområder/tiltak (tall i 1 000 kroner) Budsjett 2022 Budsjett 2023 

Næringsklynger og bedriftsnettverk 8 900 8 900 

Tre på Agder 1 500 1 500 

E-Waves, nettverk for digital handel 600 400 

Utviklingstiltak i klynger og bedriftsnettverk 6 800 7 000 

Entreprenørskap 8 600 9 700 

Ungt Entreprenørskap Agder 2 100 2 500 

Etablerersenteret i Agder (tidligere EVA)  5 100 

Mobilisering og kompetansetiltak for gründere 5 000  

Gründer365 800  

Kompetansetiltak for virkemiddelapparatet 300 200 

Sosialt entreprenørskap  1 500 

TED-x Arendal 200 200 

Techpoint 200 200 

Nye Næringer 9 500 10 000 

Mobilsering til nye næringer, oppfølging av satsinger 3 500 3 500 

Havvind  2 000 

Regional samordning av grønne industrietableringer 1 500  
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Satsingsområder/tiltak (tall i 1 000 kroner) Budsjett 2022 Budsjett 2023 

Reiseliv: Bærekraftige opplevelsessatsinger 4 000 2 000 

Agder Symbiose 500 500 

Skalering/tilrettelegging for økt bærekraftig vekstkraft  2 000 

Kompetanse og nettverk 7 800 8 900 

Mobilisering til internasjonale næringssamarbeid 600 400 

Matregion Agder 2 500 3 300 

Vitensenteret 2 000 2 000 

Bedriftsintern opplæring (BIO) 2 500 3 000 

Oppfølging av eieravtaler/kontingenter 200 200 

Synliggjøring og næringslivsattraktivitet 3 600 2 600 

Invest in Agder 1 500 500 

Reiselivsattraktivitet (Visit Sørlandet) 2 000 2 000 

Global Outlook 100 100 

Næringsfond 5 000 5 000 

Næringsfond ufordelt ramme 5 000 5 000 

Totalsum 43 400 45 100 

 

11.3 Politisk behandling 
Ved behandling av fylkestingssak 70/22 vedtok fylkestinget følgende økninger:  
 
Kultur, folkehelse og frivillighet    2023 2024 2025 2026 
Bygningsvern Aust-Agder museum og arkiv IKS         250          250          250          250  
Bygningsvern Vest-Agder museum IKS         250          250          250          250  
Olympiatoppen Sør, satsing på paraidrett         400          400          400          400  

 
Beløpene er innarbeidet i tabellene i økonomikapittelet.  
 
Kultur, folkehelse og frivillighet: 
9. Fremtidig støttenivå til Sørlandets kunstmuseum sees i sammenheng med statlig 

og kommunalt bidrag i tråd med inngåtte avtale. 
10. Agder fylkeskommune har bidratt i utviklingsprosjektet for Vegårshei bygdetun. 

Det legges frem en sak for hovedutvalg for kultur, folkehelse og frivillighet om 
hvordan fylkeskommunen kan bidra til å realisere servicebygget sammen med 
andre offentlige og private bidragsytere.  

11. Innenfor vedtatt budsjettet til Kløckers hus, kan 150 000 kroner benyttes i 2023 til 
trykking av boka for Tyholmen, - Tyholmen-kampen 1960 til 1990 -, som skal 
være ferdig til byjubileet i Arendal i 2023. 

 
Næring, klima og miljø: 
24. Stiftelsen Hopeful tildeles 1 mill. kroner til videreføring av prosjektet Mer robust. 

Midlene hentes fra eksisterende ramme i budsjettposten ‘Sosialt 
entreprenørskap’.  
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25. Teknisk senter i Flekkefjord er en god arena for å stimulere unges interesse for 
realfag og for læring på ulike måter. Senteret har mistet bevilgningen over 
statsbudsjettet, og Agder fylkeskommune bør gå i dialog med kommunene i 
regionen om videreutvikling av tilbudet.  

26. Dersom regjeringen inndrar en mindre andel konsesjonskraftmidler enn antatt, vil 
fylkestinget vurdere å opprette søkbare potter for strømstøtte til bedrifter i Agder 
som ikke får tilstrekkelig hjelp av statlig støtteordning og for strømstøtte til de 
kulturinstitusjonene vi allerede har et finansielt ansvar for.  

27. Fylkestinget ber om en sak, der en vurderer et årlig grøftetilskudd til 
landbruksnæringen.  

28. Agder har stort behov for arbeidskraft. Siste året har kommunene i Agder bosatt 
mange flyktninger, spesielt fra Ukraina. Ulike kulturer og kulturforståelse kan 
være krevende. Den enkelte må ivaretas, samtidig som det sikres god 
integrering, nødvendig opplæring, kartlegging av kompetanse og tilgang til 
arbeidslivet i et tempo tilpasset den enkelte. Det legges fram en sak der det 
settes søkelys på nevnte faktorer og utfordringer spesielt rettet mot interkulturell 
kompetanse innen offentlig sektor. Det oppfordres til samarbeid med bedrifter 
som driver sosialt entreprenørskap slik som Nomkus. 

29. Det legges frem en sak for hovedutvalg for næring, klima og miljø om hvordan 
fylkeskommunen kan bidra til videreutvikling av Blått kompetansesenter sør.  

 

11.4 Medarbeidere 

Avdeling Årsverk 2021 Årsverk 2022 Årsverk 2023 Endring 
22/23 

Næring, kultur og kulturminnevern 
(fylkesdirektør) 1,0 1,0 1,0 0,0 

Kultur, idrett og frivillighet 17,0 17,0 17,0 0,0 

Fylkesbibliotek 5,0 5,0 5,0 0,0 

Kulturminnevern og kulturturisme 28,0 30,0 30,0 0,0 

Virkemidler og entreprenørskap 7,0 7,6 8,6 1,0 

 58,0 60,6 61,6 1,0 

  

11.5 Indikatorer 
Mål Indikator Status 2022 Mål 2030 Kommentar 

Flere vekstkraftige 
små og 
mellomstore 
bedrifter er etablert 

Nyetableringer per 
1000 innbyggere 

 13 % Det har vært en svak 
økning fra 2018 til 
2020. Gjennomsnittet 
for Norge var 12,9 % i 
2020. 

Det er høyere 
sysselsettingsvekst 
enn i landet for 
øvrig, med fokus på 
nye potensialer for 
bærekraftig 
verdiskaping 

Sysselsettingsandelen, 
aldersgruppe 20–66 år 

 76 % Det har vært en 
nedgang i 
sysselsettingsandelen 
siden 2018. 
Gjennomsnittet i 
Norge var 75,5 % i 
2020. 
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Mål Indikator Status 2022 Mål 2030 Kommentar 

Næringsstrukturen 
er mer variert og 
preget av godt 
samarbeid med 
akademia og 
offentlig sektor 

Andelen lønnstakere 
innen informasjon og 
kommunikasjon 

 2,5 % Det har vært en svak 
oppgang i andelen 
lønnstakere i disse 
næringene siden 
2018. Gjennomsnittet 
i Norge var på 4,0 % i 
2020 

Næringsstrukturen 
er mer variert og 
preget av godt 
samarbeid med 
akademia og 
offentlig sektor 

Andelen lønnstakere 
innen teknisk og 
forretningsmessig 
tjenesteyting. 

 11 % Det har vært en svak 
oppgang i andelen 
lønnstakere i disse 
næringene siden 
2018. Gjennomsnittet 
i Norge var på 11,2 % 
i 2020 

  

11.6 Tiltak 
Kultur, idrett og frivillighet 
Det frie kunstfeltet, institusjoner og kompetansesentre  
Det er viktig å sikre at det regionale kulturlivet er preget av mangfold og skaperkraft. 
Fylkeskommunen bidrar til dette blant annet ved å tilby tilskuddsordninger og stipend, 
utvikle gode visnings- og arbeidsarenaer og sikre utvikling av kompetansesentrene 
på kulturfeltet. Det er viktig å ha frie søkbare midler innenfor alle kunstsjangre. 
  
For profesjonelle kunstnere, idrettsutøvere og kulturarbeidere i Agder, er de ulike 
kompetansesentrene viktige: Norsk forfattersentrum avd. Sørlandet, Agder 
folkemusikkarkiv, SØRF (Sørnorsk kompetansesenter for musikk), Sørnorsk 
jazzsenter, Sørlandsutstillingen, Agder kunstsenter, Sørnorsk filmsenter, filmfondet 
Zefyr, Scenekunst Sør, Olympiatoppen Sør, Stiftelsen Arkivet og Magma geopark. 
De største institusjonene våre, Kilden Teater- og Konserthus, Sørlandets 
Kunstmuseum, kunsthallen i Kristiansand og Bomuldsfabriken i Arendal er viktige 
visningsarenaer og arbeidsplasser for mange profesjonelle kunstnere. 
  
Frivillige organisasjoner 
Det vil også i 2023 være en prosess sammen med BURIA (paraplyorganisasjon for 
barn og unge) om mulig framtidig organisering. Agder idrettskrets og Agder 
musikkråd er paraplyorganisasjoner som arbeider faglig og økonomisk innenfor sine 
fagområder med frivillige organisasjoner for barn og unge. Fylkeskommunen har et 
godt samarbeid med disse organisasjonene. Vi fortsetter også satsinger direkte 
overfor amatørteaterfeltet, som ikke har en egen paraplyorganisasjon. Det er avsatt 
midler til arbeidet med Agder for alle, rettet mot mangfold og flerkultur. 
  
Som oppfølging av regionplan er det utarbeidet en frivillighetsstrategi. Fylkestinget 
behandlet denne i sak 59/22. Strategien settes i verk fra 2023. Vår nytilsatte rådgiver 
for frivillig sektor, vil følge opp dette arbeidet. 
  
Musikk 
På musikkfeltet har vi disse sjangerspesifikke kompetansesentrene i tillegg til Agder 
folkemusikkarkiv: Sørnorsk jazzsenter og SØRF, kompetansesenter for rytmisk 
musikk. I Talent Sør, en satsing i Kulturskolerådet i Agder, arbeides det med yngre 
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talenter. 
  
Festivaler og arrangement innen musikk, er det kunstfeltet som har størst omfang i 
Agder. Etter hvert som tidligere vedtatte avtaleperioder for tilskudd til festivaler går ut, 
blir midlene overført til posten "flerårige tilskudd til festivaler". Dette er en 
tilskuddspott der alle de som ønsker flerårig tilskudd kan søke. Fra 2023 blir alle 
tidligere inngåtte flerårige avtaler fra før fylkessammenslåingen utfaset. Det ble i 
2022 vedtatt en egen avtale med Risør kommune om tilskudd til Risør 
kammermusikkfest. 
  
Den kulturelle skolesekken  
Den kulturelle skolesekken (DKS) er et viktig tilbud som sikrer et profesjonelt kunst- 
og kulturtilbud for barn og unge i hele fylket, fra første trinn i grunnskolen til siste trinn 
i videregående skole. Tilbudene når alle barn og unge i hele fylket, uavhengig av 
bosted, sosioøkonomisk eller kulturell bakgrunn. Det gjør at alle får mulighet til å 
oppleve, gjøre seg kjent med og utvikle forståelse for ulike kunst- og kulturuttrykk. 
Alle elever i grunnskolene får minst tre DKS-besøk i løpet av skoleåret. 
  
Visuell kunst 
Sørlandets Kunstmuseum/Kunstsilo er vår største landsdelsinstitusjon på feltet 
visuell kunst. 2023 vil bli et år med søkelys på flytting til ny lokasjon på Silokaia. 
  
Wenneslandssamlingen er den store beatkunstsamlingen på Kristiansand 
Katedralskole Gimle (KKG). Det pågår et løpende arbeid i samarbeid med Sørlandets 
Kunstmuseum knyttet til konservering og forvaltning av denne. 
  
Både Agder kunstsenter og Sørlandsutstillingen er etablerte institusjoner på 
kunstfeltet. Agder har to kunsthaller, Galleri Bomuldsfabriken og Kristiansand 
kunsthall, som begge får tilskudd. 
  
Det deles ellers ut tilskudd til utstillinger og kunstproduksjon etter søknad fra det frie 
feltet. Avdelingen bidrar i det pågående kunstprosjektet for Søgne skole- og 
idrettssenter. I perioden 2022/23 starter kunstprosjektene knyttet til utvidelsen av 
Mandal, Vennesla og Flekkefjord videregående skoler. I 2023 vil et kunstutvalg for 
det nye Fylkeshuset i Agder bli formalisert. 
  
Litteratur 
Det deles ut tilskudd etter søknad til forfatterarrangement og utgivelser. Forfatter-
sentrum er en viktig aktør på litteraturformidlingsfeltet. 
  
Scenekunst og film 
Det deles ut tilskudd til prosjekter, forestillinger og festivaler innen teater, dans og film 
etter søknad. Etter etableringen av Kompetansesenteret Scenekunst, ser en at feltet 
stadig vokser. Sørnorsk filmsenter er en etablert aktør og sammen med filmfondet 
Zefyr er de viktige i arbeidet for hele det profesjonelle filmfeltet. Tilskuddet til 
Kortfilmfestivalen i Grimstad forlenges og må følges opp særskilt vedrørende 
eierskap. 
  
Kulturformidling 
Vi viderefører tilskudd til kommunene til aktiviteter i Den kulturelle spaserstokken. 
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Folkeakademiet får tilskudd til å formidle kunst og kultur til mennesker i sosiale 
institusjoner i hele Agder. 
  
Andre kulturtiltak 
Det gis tilskudd til Stiftelsen Arkivet og Platform Agder. Det gis også tilskudd til 
Magma geopark som står på UNESCOs liste (sammen med Rogaland 
fylkeskommune og flere kommuner i grenseområdet vest) og husflidskonsulenten i 
Agder. 
  
De ulike stipendene og prisene er samlet og videreføres etter retningslinjer vedtatt i 
2020. 
  
"Agder for Alle" jobber for å styrke inkludering og mangfold innen frivillighet og annet 
kulturarbeid i fylket. Det er et nettverk som omfatter frivillig sektor, institusjoner, 
organisasjoner og enkeltpersoner. 
  
Den treårige prosjektstillingen for UNESCO Setesdal har sitt siste år i 2023 og 
arbeider med oppfølging av UNESCO-statusen for folkemusikken og dansen i 
Setesdal. Arbeidet evalueres i løpet av kommende år og det fremmes egen sak med 
forslag til videre satsing. 
  
Vennskapsfylkessamarbeid 
Samarbeidet som Agder fylkeskommune (fortsettelse fra avtaler i Aust-Agder og 
Vest-Agder fylkeskommuner) har med sine vennskapsregioner i Latvia og Estland, vil 
bli gjennomgått og evaluert i egen sak. 
  
Barn og unge 
I 2023 blir det to regionale UKM festivaler i henholdsvis Mandal og Arendal. En større 
kunstutstilling med ungdom fra fylket vil bli gjennomført i samarbeid med 
Bomuldsfabriken kunsthall parallelt med regionfestivalen i Arendal. I løpet av våren 
vil det også bli gjennomført et teknikerkurs for ungdom, som vi håper skal legge 
grunnlaget for flere slike kurs rundt i fylket i løpet av dette året. 50 ungdommer drar til 
landsfestivalen i Trondheim. 
  
Vi vil fortsatt rette oppmerksomhet mot å få i stand gode møter og mentorordninger 
med ungdom og profesjonelle kunstnere, samt samarbeide med ulike andre 
kulturinstitusjoner for å gi ungdommen flere steder å vise seg fram etter deltagelse på 
en UKM-scene. 
  
Spillemidler idrettsanlegg 
Tildeling av spillemidler til fylkeskommunen skjer ved at fjorårets overskudd fra Norsk 
Tipping fordeles etter en fastsatt fordelingsnøkkel. Agder fylkeskommune regner med 
en tildeling på i overkant av 100 mill. kroner til anlegg for idrett og fysisk aktivitet i 
2023. Spillemidler til idrettsanlegg fordeles etter rammer, prosedyrer og retningslinjer 
bestemt av Kulturdepartementet, samt kommunale prioriteringer og årlige politiske 
saker. 
  
Spillemidler lokale kulturbygg 
Tildelingen fra Kulturdepartementet til dette formålet er forholdsvis liten. Det er i 
tidligere Aust-Agder fylkeskommune gjort vedtak om tilskuddssummer som binder 
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disse midlene for noen år fremover i tid. 
  
Idrett 
Olympiatoppen Sør og paraplyorganisasjonen Agder idrettskrets er godt etablert i 
heile Agder innen sin sektor. 
  
Opprettelse av en egen pott i budsjettet med søkbare midler til ulike idrettstiltak som 
større idrettsmesterskap/-arrangementer og prosjekter, har avdekket et stort behov 
for denne typen søkbare midler. Dette vil derfor bli videreført i 2023. 
  
Kulturbygg/-anlegg 
Kilden Teater- og Konserthus er landsdelsinstitusjon med en økonomisk 
fordelingsavtale mellom Staten (70 prosent) og regionen (30 prosent). Den regionale 
andelen har fordelt seg slik: Kristiansand (16,68 prosent), Agder (12,20 prosent), 
Grimstad (0,69 prosent) og Arendal (0,43 prosent). Arendal kommune sa i 2022 opp 
sin del av tilskuddsavtalen og Grimstad kommune har varslet oppsigelse fra 2023. 
Agder fylkeskommune overtar både Arendals og Grimstads andel i 2023. Det vil bli 
utarbeidet en ny tilskuddsavtale mellom Kristiansand kommune og Agder 
fylkeskommune i løpet av 2023. 
  
Kilden kulturhusdrift har en egen økonomisk fordelingsavtale med Kristiansand 
kommune (80 prosent) og fylkeskommunen (20 prosent). Samme økonomiske modell 
ligger til grunn for tilskuddet til Arendal kulturhus. 
  
For at kulturarenaer i alle kommuner kan videreutvikle seg og arbeide med formidling 
og publikumsutvikling, har fylkeskommunen en søkbar tilskuddspott der alle kulturhus 
i Agder kan søke om midler til ulike former for innholdsproduksjon. 
  
Agder folkemusikkarkiv 
Agder folkemusikkarkiv ble etablert i 1998 som et interfylkeskommunalt arkiv for 
begge agderfylkene. Fra 2020 er folkemusikkarkivet organisert som en del av Agder 
fylkeskommune. Arkivet er fysisk plassert på Setesdalsmuseet på Rysstad. 
Hovedmålet er å sikre at folkemusikktradisjonene i Agder blir tatt vare på for 
framtiden gjennom innsamling og formidling. 
  
Det drives aktivt feltarbeid med lyd- og filmdokumentasjon, innsamling av gamle 
opptak, foto, skriftlige kilder m.m. Samlingene er i stadig vekst. Arkivet har en 
omfattende samling tradisjonsmateriale: 34 000 digitaliserte lydkutt, 7 500 foto, 2 500 
søkbare stev lagt ut på nettsidene (kalt «Stevbasen»), notemateriale, 
tekster/visebøker, video/film, fagbibliotek, m.m. 
  
Fylkesbiblioteket 
Bibliotekene er en del av den demokratiske og kulturelle grunnmuren og spiller en 
viktig rolle som inkluderende møteplass, bidrar til attraktive lokalsamfunn og 
bærekraftig infrastruktur. Fylkesbiblioteket bidrar til å sikre lik tilgang til digitale 
innholdstjenester, gjennom avtaler, prosjekter og målrettet utviklingsarbeid. 
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Mål Tiltak Beskrivelse Kommentar 

Tettheten av kunstnere 
og kulturarbeidere er den 
høyeste i landet utenfor 
Oslo 

Flere kunstnere og 
kulturarbeidere som bor i 

Agder 

Div. stipend. Søkbare 
prosjektmidler. Oppdrag i 

DKS og UKM, 
kunstnerisk utsmykking. 

Oppfølging 
kompetansesentre. 

 

Verdiskaping knyttet til 
kystkultur, kulturarv i 
indre bygder og 
trehusbyene har økt. 

Formidling. Bevaring. 
Tilskudd. 

Formidling og bevaring i 
Agder folkemusikkarkiv. 

Prosjekt UNESCO 
Setesdal. Div. DKS-

prosjekt. 

 

Alle innbyggere har 
muligheter til å delta på 
fellesarenaer for kultur og 
idrett og å utvikle egne 
kreative evner. 

Tilskudd. Direkte og delegerte 
tilskudd til 

paraplyorganisasjoner. 
Tilskudd 

innholdsproduksjon i 
kulturbygg. Spillemidler 

anlegg og bygg. 

 

Alle innbyggere opplever 
å ha god tilgang til et 
bredt spekter av kultur- 
og idrettstilbud i 
nærområdet. 

Tilskudd. Samarbeid om 
turneer. 

Tilskudd. Støtte til Kilden 
Teater- og konserthus 

regionale strategi. Agder 
for alle. 

Kommuneprosjekt. 
Spaserstokken. 

 

Frivillighet er drivkraft i 
videreutviklingen av 
Agders kultur- og 
idrettsliv. 

Tilskudd. Ansettelse av 
egen rådgiver. 

Tilskudd til frivillig sektor. 
Oppfølging 

frivillighetsstrategi. 

 

  
Kulturminnevern og kulturturisme 
Kulturarv og kulturturisme 
Det er satt av midler til at regionens rike kulturarv tas vare på, tilrettelegges og 
formidles på en god og framtidsrettet måte. Dette skal skje i samarbeid med 
kommunene, frivillige, private og andre aktører. 
  
En viktig målsetting i regionplanen er å styrke samarbeidet med frivillig sektor om 
kulturminnevern. Frivilligheten spiller en viktig rolle i kulturminnevernet og særlig i 
fartøyvernet er den frivillige innsatsen fra lag, foreninger og enkeltpersoner en viktig 
ressurs for å ivareta de flytende kulturminnene. 
  
Et av tre nasjonale mål i kulturmiljøpolitikken sier at "Alle skal ha mulighet til å 
engasjere seg i, oppleve og lære om kulturarv, og ta del i arbeid med å bevare 
kulturminner, kulturmiljøer og landskap". Fylkeskommunen har satt av midler til å ha 
et særlig søkelys på engasjement og frivillighet med mål om økt deltakelse, mangfold 
og kunnskap og synlighet. 
  
I arbeidet med å øke verdiskapningen knyttet til kystkultur, kulturarv i indre bygder og 
trehusbyene spiller både fartøyvern og bygningsvern en viktig rolle. Det er satt av 
midler til forsknings-, utviklingsarbeid og verdiskapingsprosjekter som bidrar til å 
styrke vernet og øke kunnskapen om kulturarven. Til dette ligger fylkeskommunens 
arbeid med "uthavner i verdensklasse", prosjektstøtteordning for kystkultur og 
uthavn, våre faste tilskuddsordninger og ulike samarbeidsprosjekt med kommuner og 
andre regionale institusjoner. 
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Bygningsvern 
I regionen forvaltes betydelige kulturminneinteresser i form av blant annet gårdstun, 
teknisk-industrielle kulturminner og sammenhengende trehusbebyggelser. Vi vil 
videreføre arbeidet med å øke interessen for verneverdig bebyggelse og synliggjøre 
den økonomiske og klimamessige samfunnsnytten ved gjenbruk. Samtidig er det 
viktig å sikre kunnskap og kompetanse hos private eiere, håndverkere og andre 
aktuelle aktører, slik at kulturminnene brukes på en bærekraftig måte og bidrar til å 
skape attraktive steder – både for fastboende og tilreisende. 
  
Fylkeskommunen setter rådgivning og praktisk bygningsvern i fokus og vil gjennom 
byggeskikk- og bygningsvernsentra arbeide for å utvikle kompetansen innen praktisk 
bygningsvern. Råd og veiledning, god formidling om byggeskikk, utarbeidelse av 
utstillinger om rett materialbruk, samt kurs og seminarer er viktige elementer i dette 
arbeidet. I regionen er det behov for nettverksbygging, samt opplæring og kursing av 
håndverkere innenfor antikvarisk restaurering. Et viktig tiltak for å ivareta og 
videreutvikle både etablerte tradisjonshåndverkere og unge lovende 
tradisjonshåndverkere på Agder er fylkeskommunens håndverkerstipend. 
  
Regionen har mange museer som ikke er konsoliderte, såkalte ubemannede museer, 
som har ansvar for et betydelig antall kulturhistoriske bygninger. Fylkeskommunen 
har startet opp et arbeid med tilstandsregistrering av bygningsmassen og satt av 
søkbare midler til restaurering og istandsetting for de ubemannede museene. 
Fylkeskommunen vil sørge for forankring av denne satsingen i vertskommunene, og 
oppfordre til medfinansiering fra kommunene for å bevare viktig kulturarv 
  
Statlige tilskuddsmidler 
Fylkeskommunen forvalter tilskuddsmidler fra Riksantikvaren til private eiere av 
fredete bygg og anlegg, verneverdige fartøyer, tette trehusmiljø og teknisk-
industrielle kulturminner. 
  
Det er også satt av fylkeskommunale tilskuddsmidler til private eiere av 
bevaringsverdige bygninger. Tilskuddsordningen for private eiere, har også som 
målsetting å bidra til at vår region får tilført andre statlige virkemidler, eksempelvis fra 
Kulturminnefondet. Dette bidrar til næringsutvikling og styrket sysselsetting blant 
tradisjonshåndverkere, spesielt i utkantene. 
  
Arkeologi 
Fylkeskommunen har ansvar for å forvalte og formidle de arkeologiske 
kulturminnene. Hovedoppgaven er å gi planuttalelser og foreta arkeologiske 
undersøkelser ved offentlige og private arealplaner for å avdekke om de er i konflikt 
med kulturminneloven. 
  
Fylkeskommunen har også et ansvar for formidling, skjøtsel og tilrettelegging av de 
arkeologiske kulturminnene i fylket. Dette arbeidet foregår i samarbeid med både 
private, lag, foreninger, kommuner og museer. Det er satt av midler til skilting og 
skjøtsel, samt gjennomføring av arrangement som arkeologikafé, utstillinger, guidede 
turer og foredrag. 
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Kulturhistoriske eiendommer 
Agder fylkeskommune eier flere kulturhistoriske eiendommer og anlegg, deriblant 
Nordberg fort på Lista, Odderøya fyr og Romsviga kystbruk i Kristiansand og Sosteli 
jernaldergård i Åseral. Fylkeskommunen arbeider for å ivareta kulturmiljøenes 
kulturhistoriske verdier og sikre allmennhetens tilgang til områdene, samt å forvalte 
de kulturhistoriske eiendommene som en ressurs for verdiskaping og 
levekårsutvikling. 
  
Museums- og partnerskapsavtaler 
Fylkeskommunen gir årlige tilskudd til driften av regionens viktigste museer og 
kulturhistoriske anlegg. Gjennom IKS-er er fylkeskommunen også medeier i 
selskaper som har aktivitet på flere kulturhistoriske steder i regionen som Risøbank, 
Tingvatn fornminnepark og besøkssenter og Furøya. 
  
Arkiv- og museumsstruktur 
Agder fylkeskommune har igangsatt en prosess for å vurdere arkiv- og 
museumsstrukturen i Agder, og komme med eventuelle forslag til endringer i 
strukturen. Prosessen involverer i første omgang Aust-Agder museum og arkiv IKS, 
Vest-Agder-museet IKS og Arkivsenter sør IKS. Alle parter har sluttet seg til et 
mandat for prosessen. Mandatet beskriver behovet for en utredning som vurderer 
hvordan institusjonene i fremtiden kan levere best mulig tjenester med høy faglig 
kvalitet til eiere, avtalepartnere, brukere og publikum. Utredningen vil være et viktig 
grunnlag for videre utvikling og organisering av området og det er satt av midler i 
budsjettet til dette. 
  
Virkemidler og entreprenørskap  
Agder har et stort potensial for bærekraftig vekst gjennom å kombinere regionens 
sterke teknologikompetanse og tilgang til fornybar kraft. Tre-bearbeidende industri og 
marine næringer har store utviklingsmuligheter og kan bidra til å skape nye 
bærekraftige arbeidsplasser. Tiltak og satsinger i 2023 skal legge til rette for økt 
innovasjonskapasitet for å utvikle nye klimavennlige produkter og tjenester tilpasset 
nasjonale og internasjonale markeder. 
  
Agder er blant regionene med lavest sysselsettingsgrad, der særlig andelen unge på 
uføretrygd eller arbeidsavklaringspenger er høy samtidig som flere private og 
offentlige virksomheter varsler mangel på arbeidskraft. For å opprettholde dagens 
velferdsnivå må sysselsettingsgraden og verdiskapingen per arbeidstaker i store 
deler av Agder økes. 
  
I 2021 ble det gjennomført en analyse av det næringsrettede virkemiddelapparatet i 
Agder. Basert på funn i analysen og vedtatte forslag har arbeidet med å følge opp 
dette startet i 2022. Arbeidet foreslås styrket i 2023, i samarbeid med det kommunale 
og regionale partnerskapet, for å utvikle digitale løsninger og nye modeller for 
samhandling og tjenesteleveranse på Agder. Innretning av ulike tilskuddsordninger 
og oppdrag bør sees i sammenheng med øvrige næringspolitiske virkemidler i 
landsdelen og innrettes i samsvar med de endringsforslagene som følge av 
virkemiddelgjennomgangen i Agder. Tiltak og satsinger skal bidra til å forsterke 
Agders komparative fortrinn og oppfylle større nasjonale planer og strategier relatert 
til bærekraftig næringsutvikling og innovasjon. 
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Mål Tiltak Beskrivelse Kommentar 

Flere vekstkraftige små 
og mellomstore bedrifter 
er etablert 

Entreprenørskap Nettverk, 
kompetansetiltak og 
digital koordinering av 
entreprenørskapssatsing 
i Agder 

Tiltak og satsinger er 
beskrevet i eget avsnitt 
under 

Det er høyere 
sysselsettingsvekst enn i 
landet ellers, med fokus 
på nye potensialer for 
bærekraftig verdiskaping 

Næringsklynger, nye 
næringer og næringsfond 

Innovasjonstiltak i 
næringsklynger, 
tilskuddsordning for 
utvikling av nye næringer 
og videreføring av 
regionale næringsfond 

Tiltak og satsinger er 
beskrevet i eget avsnitt 
under 

Næringsstrukturen er 
mer variert og preget av 
godt samarbeid med 
akademia og offentlig 
sektor 

Kompetanse og nettverk Legge til rette for 
kompetansedeling og 
samarbeid i 
partnerskapet 

Tiltak og satsinger er 
beskrevet i eget avsnitt 
under 

Videre omtales ulike tiltak og satsinger for å nå målene i Regionplan Agder 2030. 
  
Næringsklynger og bedriftsnettverk 
Samarbeid i næringsklynger og bedriftsnettverk er et viktig bidrag for økt innovasjon 
og verdiskaping i eksisterende næringsliv. Flere innovative næringer er organisert i 
sterke klynger og nettverk på Agder, deriblant GCE NODE (offshore leverandør-
industri), NCE Eyde (prosessindustri), Visit Sørlandet (besøksnæringene) og Digin 
(IKT). Agder har også nye fremvoksende klynger og nettverk, inkl. næringsklynge for 
trebaserte næringer, nettverk for digital handel og Norwegian Smart Care Cluster, 
som er en Arena Pro-klynge med hovedkontor i Stavanger. 
  
Tre på Agder 
Næringsklyngen Tre på Agder har som mål økt vekst og verdiskaping i trebasert 
industri. Agder fylkeskommune har bidratt med støtte til klyngen i flere år. Klyngen 
har i dag ca. 45 medlemsbedrifter. Fokusområder er bærekraft og sirkulære 
løsninger, rekruttering og kompetanse, digitalisering, omdømme og markedsføring. 
Det er et mål at klyngen skal kvalifisere seg for klyngeprogrammet ARENA som 
forvaltes av Innovasjon Norge. Inntil Tre på Agder eventuelt blir kvalifisert for 
ARENA-programmet er det behov for videre finansiering fra Agder fylkeskommune. 
  
Nettverk for digital handel 
E-Waves, som er et nettverk for digital handel, skal legge til rette for inspirerende og 
lærerike møteplasser, erfaringsdeling og samarbeid for alle e-handelsaktører på 
Agder. Målet er å sette Agder på kartet som en ledende e-handelsregion i Norge, og 
sikre at Agder er attraktivt for bedriftsetableringer innen e-handel. Prosjektet skal 
videre arbeide for å sikre dagens arbeidsplasser, bidra til økt verdiskapning hos 
regionale e-handelsaktører, og legge til rette for et stort antall nye bedrifter og 
arbeidsplasser i årene fremover. Foruten Business Region Kristiansand og Agder 
fylkeskommune vil det treårige prosjektet (2021-2023) finansieres gjennom støtte fra 
Sørlandets Kompetansefond og egeninnsats/medlemskontingent fra deltakende 
virksomheter. 
  
Utviklingstiltak i etablerte klynger 
Et sentralt tiltak i handlingsprogrammet for Regionplan Agder 2030 er å utvikle 
innovasjon og bærekraftig vekst rundt de etablerte industriklyngene, og å legge til 
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rette for kompetanseoverføring og samarbeid mellom næringsklynger og 
bedriftsnettverk. I årsbudsjettet for 2023 avsettes en ramme til utviklingstiltak med en 
tydelig kobling mot målene i Regionplan Agder 2030 og omstillingsbehovet i 
landsdelen. Rammen kan fordeles til satsinger og tiltak i regi av følgende etablerte 
klynger og næringsnettverk: GCE NODE, NCE Eyde, Digin, Norwegian Smart Care 
Cluster og STN+. Rammen inkluderer ikke klyngeutviklingsmidler til Tre på Agder og 
E-Waves (nettverk for digital handel), som er oppført under egne budsjettposter. 
Klyngeutviklingsmidlene utlyses som tilskuddsmidler med én felles søknadsfrist. 
Endelig fordeling legges frem i politisk sak våren 2023. 
  
Entreprenørskap  
Tilrettelegging for entreprenørskap og utvikling av kompetansetilbud til gründere skal 
bidra til bærekraftig vekst og omstilling. Målet med satsingen er å skape en sterkere 
kultur for entreprenørskap og legge til rette for flere vekstkraftige nyetableringer i hele 
Agder. 
  
Entreprenørskap i hele utdanningsløpet  
Entreprenørskap i hele utdanningsløpet er et viktig satsingsområde regionalt, og 
trekkes frem som en viktig satsing i Regionplan Agder 2030. Satsingen ivaretas av 
organisasjonen Ungt Entreprenørskap Agder (UEA). 
  
Mobilisering og kompetansetiltak for gründere  
Et godt kompetansetilbud til gründere og et samordnet virkemiddelapparat er viktig 
for å legge til rette for bærekraftig vekst og omstilling. 
  
Det nye Etablerersenteret Agder (tidligere EVA-senteret IKS) styrkes som et resultat 
av den regionale virkemiddelgjennomgangen og sees i sammenheng med en felles 
helhetlig satsing på førstelinjetjenesten i Agder. Agder fylkeskommune ivaretar 
majoritetseierskapet i det interkommunale selskapet hvor 25 kommuner inviteres inn 
som medeiere. Den nye selskapsavtalen legges frem til politisk behandling i 
fylkeskommunen og kommunene i desember 2022. 
  
Gründer365  
I 2022 startet en større satsing på å utvikle den regionale digitale plattformen 
Gründer365 for hele Agder. Satsingen startet som en del av oppfølgingsarbeidet 
etter regional virkemiddelgjennomgang i 2021. Plattformen skal gi et bedre koordinert 
og mer profesjonalisert tjenestetilbud til etablerere i hele Agder. Gründer365 har som 
mål å være et tilbud til hjelp, inspirasjon og informasjon for dem som ønsker å 
etablere egen virksomhet. På sikt vil også satsingen kunne videreføres til å ivareta 
behov for digital veiledning, samt interaksjon mellom gründere og veiledere. 
Gründer365 vil også ha en viktig rolle for prosjektet "En vei inn" som Innovasjon 
Norge startet i 2022. Agder er pilotfylke i denne satsningen. Videre oppfølging av 
Gründer365 foreslås overført til Etablerersenteret Agder. 
  
Kompetansetiltak for virkemiddelapparatet  
Det er avsatt midler til kompetansetiltak for virkemiddelapparatet. Det kommunale og 
regionale partnerskapet er viktige målgrupper for denne satsingen. 
  
Sosialt entreprenørskap  
Det foreslås å etablere en ny tilskuddsordning for sosialt entreprenørskap. Med 
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sosialt entreprenørskap mener vi personer eller organisasjoner som ønsker å bidra til 
å skape en ny løsning på et sosialt problem. Det kan være bruk av teknologiske 
løsninger på en ny måte eller utvikle tjenester som hjelper på problemet, ofte bedre 
enn før. Resultatene gir både sosial og økonomisk effekt, såkalt dobbel bunnlinje. 
Tilskuddsordningen har til hensikt å utvikle ny kunnskap om effekter og metoder for 
sosialt entreprenørskap. Det legges frem en politisk sak om tilskuddsordning for 
sosialt entreprenørskap våren 2023. 
  
TEDXArendal og Techpoint Kristiansand 
TEDxArendal og Techpoint (tidligere Sørveiv Tech) er enkeltstående, større 
arrangement i henholdsvis Arendal og Kristiansand som videreføres som arenaer for 
å mobilisere til innovasjon og entreprenørskap i Agder. 
  
Nye næringer 
Et godt samarbeid mellom næringsliv, akademia og offentlig sektor skal legge til rette 
for etablering av nye og attraktive arbeidsplasser i hele regionen. En bevisst satsing 
på lokale kompetansemiljøer knyttet til bærekraftig bruk av naturressurser kan bidra 
til en mer variert næringsstruktur og økt sysselsettingsgrad. 
  
Mobilisering til nye næringer 
Regionale samhandlingsprosjekter og utviklingstiltak kan bidra til fremvekst av nye 
næringer, en mer variert næringsstruktur og økt sysselsettingsgrad i Agder. Gjennom 
tilskuddsordning for mobilisering til nye næringer vil det i 2023 bli utlyst midler for 
oppstart av nye prosjekter som har tydelig forankring i målene i Regionplan Agder 
2030. Tilskuddsmidlene skal også bidra til å følge opp flerårige prosjekter der Agder 
fylkeskommune har bidratt til oppstart gjennom tilskuddsordningen i tidligere år. 
  
Havvind 
Bedrifter i Agder har gjennom Fremtidens Havvind markert seg mot flere mulige 
utbyggere, og samarbeidsavtaler er signert. Agder har også markert seg gjennom 
messer og i politiske fora, både nasjonalt, regionalt og lokalt. Fremtidens Havvind har 
samtidig bygget opp et nettverk av mer enn 100 bedrifter som viser kompetansen hos 
leverandørindustrien i Agder. Dette arbeidet har gjennom de siste to årene 
vært kjennetegnet av bredt samarbeid, stor aktivitet, god måloppnåelse i tråd 
med målsettingene i Regionplan Agder 2030 og tidligere politiske vedtak. 
  
Reiseliv: Bærekraftige opplevelsessatsinger 
Styrking og utvikling av reiselivs- og besøksnæringen er en viktig satsing på Agder. 
Ifølge handlingsprogrammet skal det jobbes med å videreutvikle reiselivs- og 
opplevelsesindustrien, blant annet ved å stimulere til felles produktutvikling og nye, 
sammenhengende verdikjeder. Finansiering av næringsklyngen Visit Sørlandet 
(næringsklynge for kultur-, opplevelses- og reiselivsbedrifter) er del av denne posten. 
  
Agder Symbiose 
Regionplanens handlingsprogram har en målsetting om å øke kunnskap og se 
muligheter i en sirkulær økonomi, der ressurser og produkter gjenbrukes. En 
koordinert felles satsing innen sirkulær økonomi og industriell symbiose vil gjøre det 
mulig å posisjonere Agder nasjonalt og internasjonalt i det grønne skiftet. 
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Tilrettelegging for økt bærekraftig vekstkraft/skalering 
Agder trenger flere vekstkraftige bedrifter som kan bidra i det grønne skiftet. 
Satsingen bør sees i sammenheng med ScaleUP Nordic prosjektet og en nasjonal 
skaleringsmodul som lyses ut i det nye Siva inkubasjonsprogrammet. Det legges 
frem en politisk sak om satsingen våren 2023. 
  
Kompetanse og nettverk 
Utvikling av ulike kompetansearenaer og mobilisering til økt nasjonalt og 
internasjonalt samarbeid skal legge til rette for innovasjon og bærekraftig 
verdiskaping. Digitalisering, automatisering og kunstig intelligens kan danne grunnlag 
for nye forretningsmodeller og samarbeid på tvers av sektorer og bransjer. 
  
Mobilisering til internasjonalt næringssamarbeid 
Agder har lange tradisjoner for internasjonalt samarbeid og mange eksportrettede 
bedrifter særlig innenfor offshore leverandørindustri. Å mobilisere næringslivet og 
offentlig sektor til økt forskning, utvikling og innovasjon og øke deltakelsen i 
internasjonale samarbeidsprosjekter og forskningsprogrammer er en viktig satsing i 
Regionplan Agder 2030. 
  
Matregion Agder  
Strategien Matnasjonen Norge handler om grønn og blå matproduksjon og hvordan 
dette kan kobles til opplevelser og utvikling av Norge som matnasjon. Sentrale 
perspektiver i strategien er matproduksjon, reiseliv og folkehelse. For å realisere 
Agders potensiale har Agder fylkeskommune etablert Matregion Agder som et 
prosjekt i perioden 2022-2025 i samarbeid med det lokale og regionale 
partnerskapet. Prosjektet er organisert med ansvar, målsettinger og aktiviteter i fire 
ulike matpakker; 1) Mat og matproduksjon som bidrar til bedre folkehelse og økt 
bærekraft, 2) Økt vekst og verdiskaping i hele Agder, 3) Innovasjon og mangfold, og 
4) Kompetanse, rekruttering og omdømmebygging. Prosjektet “Matregion Agder” skal 
øke bevissthet, kunnskap og kompetanse om mat, matkultur og matressurser på 
Agder, slik at det skaper positivt, inkluderende engasjement, styrker tilhørighet og 
øker muligheten for lokal verdiskaping. 
  
Vitensenteret Sørlandet  
Vitensenteret Sørlandet eies og driftes av Arendal kommune. Fylkeskommunen har 
bidratt med regional finansiering av Vitensenteret i flere år. Dette var avgjørende for 
at senteret i sin tid ble en del av den nasjonale vitensentersatsingen i Norges 
Forskningsråd. Fylkeskommunen har i tillegg kjøpt realfagstjenester til de 
videregående skolene. Arendal kommune har signalisert at de ønsker en langsiktig 
samarbeidsavtale. 
  
Bedriftsintern opplæring (BIO) 
Fylkeskommunen overtok ansvaret for bedriftsintern opplæring (BIO) fra NAV i 2020 
som en del av regionreformen. Formål med ordningen er å bidra til opplæring i 
private bedrifter med omstillingsbehov for å styrke innovasjonsevnen. Det foreslås at 
en for 2023 setter i gang et pilotprosjekt hvor en inviterer NAV, partene i næringslivet 
og Innovasjon Norge for å vurdere om BIO også kan brukes som et virkemiddel for å 
hindre utenforskap og øke sysselsettingsgraden i Agder. Dette er viktig både av 
hensyn til den enkelte som står utenfor arbeidslivet, og at det er stort behov økt 
arbeidskraft både i privat og offentlig sektor. Dette legges frem en politisk sak våren 
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2023. 
  
Oppfølging av eieravtale/kontingenter 
For å følge opp og koordinere fylkeskommunenes felles eierskap i Innovasjon Norge 
er det opprettet en koordinatorstilling i Kommunesektorens organisasjon (KS). Det er 
avsatt midler til oppfølging av Agder fylkeskommunes andel av denne stillingen, samt 
øvrige kontingenter innenfor næringsområdet. 
  
Synliggjøring og næringslivsattraktivitet  
Det er et mål å utvikle Agder til en sterk og samlet landsdel som er attraktiv for å bo, 
arbeide i og besøke. Synlighet og attraktivitet nasjonalt og internasjonalt – både 
overfor bedrifter, investorer, mulige arbeidstakere og besøkende – er derfor viktige 
elementer i næringsutviklingsarbeidet på Agder. 
  
Invest in Agder 
Handlingsprogrammet for Regionplan Agder 2030 har som handlingspunkt å styrke 
vertskaps- og tilretteleggerrollen for å tiltrekke ny industri og skape ringvirkninger av 
store nyetableringer. I handlingsprogrammet vektlegges fylkeskommunens rolle som 
pådriver for å synliggjøre og utvikle næringsareal i Agder som en del av Agders 
strategi for å sikre overgang til grønn industri, beholde kompetanse i regionen og 
sikre næringer som kan gi vekst i sysselsettingen i Agder. 
  
Invest in Agder er en viktig satsing for å bidra til økt bedrifts-/vertskapsattraktivitet og 
internasjonal synliggjøring av regionens komparative fortrinn. I perioden 2017 til 2019 
var satsingen lagt til Innovasjon Norge Agder. Det er besluttet at satsingen 
videreføres som en del av Agder fylkeskommune. I årsbudsjettet for 2022 ble det 
avsettes midler til en stilling og prosjektkostnader knyttet til satsingen. Rammen 
foreslås overført til 2023. 
  
Reiselivsattraktivitet (Visit Sørlandet) 
Aktiviteter innen synlighet og markedsføring av Sørlandet mot forbrukermarkedet er 
en viktig del av Visit Sørlandet. Hovedverktøy er dialog og markedsføring gjennom 
sosiale medier og webside for hele landsdelen. 
  
Global Outlook 
Global Outlook arrangeres under Arendalsuka i regi av NCE Eyde. Konferansen har 
søkelys på internasjonal handel og utviklingstrender i et globalt perspektiv. 
  
Regionale næringsfond 
Regionale næringsfond skal bidra til lokal nærings- og samfunnsutvikling gjennom 
finansiering av lokale næringsutviklingstiltak. Fondene samfinansieres av 
fylkeskommunen og de deltakende kommunene. Fondene forvaltes av kommunene i 
fellesskap, og i samhandling med bl.a. Innovasjon Norge og Agder fylkeskommune. 
Agder har p.t. fem regionale næringsfond, som sammen dekker 22 av fylkets 25 
kommuner (Østregionen, Setesdal, Birkenes/Iveland/Lillesand, 
Arendal/Froland/Grimstad og Lister). Det er en ambisjon også å få til et regionalt 
næringsfond for de tre gjenstående kommunene (Lindesnes, Vennesla, 
Kristiansand), og dette kan få en avklaring i løpet av 2023. Forslag til fordeling og 
innretning av rammen fremlegges i politisk sak våren 2023. 
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Statsbudsjett 2023 programkategori 13.50 post 61  
Programkategori 13.50 ble i 2020 endret som følge av regionreformen, jf. Meld. St. 6 
(2018–2019) Oppgaver til nye regioner og Prop. 113 S (2018–2019) 
Kommuneproposisjonen 2020. Målet med regional- og distriktspolitikken er regional 
balanse gjennom vekstkraft, likeverdige levekår og bærekraftige regioner i hele 
landet. 
  
Oppdragsgiveransvar for øremerkede nasjonale ordninger 
Fra 2020 fikk fylkeskommunene oppdragsgiveransvaret for en rekke næringsrettede 
virkemidler i Innovasjon Norge og Siva. Disse er også i 2023 samlet på post 61 i kap. 
553 Mobiliserende og kvalifiserende næringsutvikling, med totalt 763,7 mill. kroner. 
Dette er en økning på 46,5 mill. kroner fra 2022. Midlene fordeles til fylkes-
kommunene etter to komponenter; en distriktsdel (75 prosent) og en regionaldel (25 
prosent). Den distriktsrettede delen skal utjevne geografiske forskjeller ved å 
kompensere for ulemper i distriktsområder. Den regionale delen skal legge til rette for 
vekst og utvikling i alle fylker i hele landet. Bevilgningen inkluderer administrasjons- 
og gjennomføringskostnader for Innovasjon Norges og Sivas forvaltning av 
ordningene. 
  
Overføring av oppgaver til fylkeskommunene har til hensikt å gi en tydeligere 
arbeidsdeling mellom staten og fylkeskommunene i næringspolitikken. 
Oppdragsgiveransvar for landsdekkende næringsrettede virkemidler og nasjonale 
konkurransearenaer som skal bidra til høyest mulig nasjonal effekt og 
innovasjonsgrad, skal fortsatt være statlige. 
  
I forslag til statsbudsjettet for 2023 foreslås en ramme på 34,7 mill. kroner under kap. 
553, post 61 til Agder fylkeskommune. Dette er økning på 4,5 prosent fra 2022. 
Rammen kan fordeles på seks øremerkede nasjonale programmer som skal forvaltes 
av Innovasjon Norge og Siva på oppdrag fra Agder fylkeskommune. 
  
Følgende ordninger skal forvaltes av Innovasjon Norge: 
 

• bedriftsnettverk 
• mentortjenesten for gründere 
• etablerertilskudd (markedsavklarings- og kommersialiseringsprosjekter) 
• bedriftsrettede låne- og tilskuddsordninger i distriktene 

  
Følgende programmer skal forvaltes av Siva: 
 

• næringshageprogrammet 
• inkubasjonsprogrammet 

  
Hovedmålsettingen til næringshageprogrammet er økt verdiskaping gjennom å bidra 
til utvikling av attraktive bedrifter og arbeidsplasser i hele landet, fortrinnsvis i 
distriktene. I Agder har vi tre næringshager som er operatører av det nasjonale 
næringshageprogrammet. 
  
Hovedmålet til inkubasjonsprogrammet er økt nasjonal verdiskaping gjennom å 
identifisere, videreutvikle og kommersialisere gode idéer til nye vekstbedrifter, og gi 
ny vekst i etablerte virksomheter. Inkubatorene skal tilby et faglig og sosialt miljø hvor 
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gründere, bedrifter, akademia, FoU-miljøer, investorer og andre kobles sammen. I 
Agder er det en inkubator som er operatør av det nasjonale inkubasjonsprogrammet. 
  
Felles for begge programmene er at de skal bidra til at fylkeskommunenes rolle som 
regionale utviklingsaktører styrkes. Sivas oppgave er å bidra til at program-
operatørene utvikles til relevante og sterke næringshage- og inkubatormiljøer med 
høy verdiskaping og effektiv produksjon. Næringshage- og inkubasjonsprogrammene 
er finansiert av Kommunal- og distrikts departementets kapittel 553 post 61 
«Mobiliserende og kvalifiserende næringsutvikling», via fylkeskommunene som 
oppdragsgivere. 
  
Agder fylkeskommune er oppdragsgiver på regionalt nivå og samlet er fylkes-
kommunene oppdragsgivere på programnivå og nasjonalt. I 2022 ble det etablert et 
Programstyre med fullmakt til å koordinere fylkeskommunenes oppdragsgiveransvar 
for Sivas Næringshage – og inkubasjonsprogrammer. Dette har vært viktig for 
utvikling av den nasjonale styringsdialogen. Agder fylkeskommune har per i dag en 
av fem styrerepresentanter. 
  
Dagens næringshage- og inkubasjonsprogrammer avsluttes 31.12.22. Satsings-
forslaget for den nye tiårige programperioden innebefatter blant annet skalering 
gjennom en ny modul i inkubasjonsprogrammet. Det nye næringshage- og 
inkubasjonsprogrammene ble lyst ut nasjonalt 15. juni 2022 med søknadsfrist 15. 
september. Det er i alt 89 innovasjonsselskaper som har søkte om opptak, 46 til 
Inkubasjonsprogrammet og 43 til Næringshageprogrammet. I Agder har dagens tre 
næringshager og en inkubator søkt om opptak i den nye programperioden. 
  
Det foreslås følgende fordeling av midlene: 
 

Satsingsområder/tiltak (tall i 1 000 kroner) 2022 2023* 

Innovasjon Norge 18 700 19 300 

Etablerertilskudd 3 000 3 600 

Mentorordning 400 400 

Bedriftsnettverk 3 300 3 300 

Bedriftsrettet låne- og tilskuddsordninger i distriktene 12 000 12 000 

SIVA Næringshager 6 900 8 800 

Lister nyskaping 2 600 3 000 

Lindesnesregionen næringshage 2 300 2 400 

Pågang næringshage 2 000 2 400 

Utviklingsprosjekter skaleringssatsing 0 1 000 

Inkubasjonsprogrammet 7 500 6 500 

Innoventus Sør 7 500 6 500 

Totalt 33 100 34 600 

   

Total bevilgning KDD 33 200 34700 

Udisponert ramme/Administrasjon 100 100 

*Forutsetter endelig bevilgning over statsbudsjett 2023 
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Landbruks- og matpolitiske formål 
Fylkeskommunene har ansvar for etablerte møteplasser for næring, forvaltning og 
politikere og forvaltning av midler fra Landbrukets utviklingsfond. Dette er midler 
framforhandlet i de sentrale jordbruksforhandlingene. 
  
Midlene som skal fordeles til satsingene er regionale tilretteleggingsmidler (RT-
midler), regionale tilskudd til rekruttering og kompetanseheving (RK-midler), og 
Nasjonal modell for voksenagronom, som følges opp av fylkeskommunens 
utdanningsavdeling. Det er i statsbudsjettet avsatt midler til nettverket 
Kystskogbruket. Dette er et tiltak for å øke avvirkningen av tømmer i kystfylkene fra 
Agder til Finnmark. 
  
Agder fylkeskommunen er en del Kompetansenettverk Sør for lokalmat, som 
forvaltes av Rogaland fylkeskommune. 
  
Landbruks- og matdepartementet foretar en fylkesvis fordeling av midlene tidlig i 
2023. 
 

Satsingsområder/tiltak (tall i 1 000 kroner) 2021 2022 

Kystskogbruket 180 200 

Kompetansetiltak i landbruket 840 700 

Regionale tilretteleggingsmidler 2 880 2 600 

Totalt 3 900 3 500 

*Landbruks- og matdepartementet kommer med en fylkesvis fordeling av midlene på nyåret. 

  

12 Regionplan 2030  

12.1 Innledning 
Hovedmålet i Regionplan Agder 2030 er å utvikle Agder til en miljømessig, sosial og 
økonomisk bærekraftig region i 2030 – et attraktivt lavutslippssamfunn med gode 
levekår. Dette er basert på FNs 17 bærekraftsmål som innebærer at vi må ha en 
helthetlig tilnærming til miljømessige, sosiale og økonomiske forhold, uten at det ene 
skal gå på bekostning av det andre. 
  
Regionplanen har tre gjennomgående perspektiver: 

• klima og miljø 
• levekår, likestilling, inkludering og mangfold 
• næringsutvikling og samarbeid om nye arbeidsplasser 

 
For å få til god gjennomføring og måloppnåelse skal de to avdelingene knyttet til 
Regionplan 2030 se disse tre perspektivene i sammenheng og tilrettelegge for et 
godt internt og eksternt samarbeid om strategier og satsinger i regionplanen. 
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12.2 Økonomi 
Beskrivelse Regnskap 2021 Budsjett 2022 Budsjett 2023 

  600001 Regionplan 2030  1 715 000 1 725 000 1 802 000 

  600100 Bærekraftig utvikling  18 168 000 34 688 000 33 904 000 

  600200 Samskaping og 
internasjonalisering  25 302 000 22 170 000 21 732 000 

  600201 Agder Europakontor  232 000 3 580 000 3 540 000 

Sum 45 417 000 62 163 000 60 978 000 

Endringene skyldes i hovedsak at: 
  

• fiskerihavner er overført fra fylkeskommunen tilbake til staten (1 mill. kroner) 
• "Likestilt arbeidsliv" er flyttet fra HR til bærekraftig utvikling (0,67 mill. kroner) 
• "Dagsturhytta Agder" ble finansiert i 2022 (3,325 mill. kroner) 
• det er opprettet et nytt årsverk for Klimapartnere Agder 

  
Ytterligere endringer skyldes generell lønns- og prisvekst. 
  
Bærekraftig utvikling  
Oversikt over budsjettmidler for satsingsområder og tiltak. Tiltakene er nærmere 
beskrevet i eget kapittel "tiltak". 
  

Satsingsområder / tiltak (hele 1000 kr) Budsjett 2022 Budsjett 2023 

Klima og energisatsinger  2 400 

Levekår, likestilling, inkludering og mangfold 2 860 2 970 

Klimapartnere 1 000 2 000 

Akvakultur - havbruksfondet 1 000 1 000 

Tilskudd kommunale fiskerihavner -1 000 0 

Vannforvaltning 2 380 2 700 

Tilskudd statlige midler vannforvaltning -2 380 -2 700 

Krypsiv på Sørlandet 4 170 4 100 

Tilskudd statlige midler krypsiv -3 200 -3 000 

Friluftsliv 22 782 20 500 

Tilskudd statlige midler friluftsliv -15 400 -15 800 

Forvaltning av høstbart vilt og innlandsfisk 1 300 1 300 

Tilskudd fylkeskommunalt viltfond (statlige midler) -600 -600 

Heiplanen 512 364 

Lista fuglestasjon 300 300 

Totalsum 16 124 15 534 

  
Samskaping og internasjonalisering 
Oversikt over budsjettmidler for satsingsområder og tiltak. Tiltakene er nærmere 
beskrevet i eget kapittel "tiltak". 
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Satsingsområder/tiltak (1000 kroner) Budsjett 2022 Budsjett 2023 

Handlingsprogram til Regionplan Agder 2030 og regional 
samhandlingsstruktur 1 400 1 400 

Kompetansepilot Agder 1 650 1 679 

Statlig tilskudd kompetansepilot Agder -1 450 -1 450 

Kompetanse for grønn omstilling 2 000 2 000 

Oppfølging internasjonalt arbeid 1 040 1 040 

Regionale forskningsfond Agder 14 100 12 532 

Statlig tilskudd forskningsfond Agder -14 100 -12 532 

Forskningsmobilisering Agder 5 402 5 429 

Statlig tilskudd forskningsmobilisering -4 000 -4 000 

Fremtidens kommuner 250 250 

Arendalsuka 600 600 

Agdermøtet 300 300 

Nordsjøkommisjonen/CPMR 172 172 

Horizon South Norway 250 250 

Lister kompetanse 600 600 

Setesdalsregionen kompetanseheving 300 600 

Internasjonalisering, Erasmus+ 1 000 1 000 

Fylkeseldrerådet 425 425 

Råd for personer med funksjonsnedsettelse 525 525 

Ungdommens fylkesting/ungdommens fylkesutvalg 1 125 1 125 

Råd for likestilling, inkludering og mangfold 425 425 

Agder Europakontor AS 3 580 3 540 

Totalsum 15 594 15 910 

  

12.3 Politisk behandling 
22. Det legges fram en sak om fylkeskommunens internasjonale arbeid og 

hvordan dette kan videreutvikles, særlig med tanke på større grad av 
deltakelse i internasjonale prosjekter (offentlig og private aktører), og elevenes 
muligheter for deltakelse i Erasmus+ programmer. 

31. Fylkestinget viser til protokoll fra råd for mennesker med nedsatt 
funksjonsevne av 29/11 og ber administrasjonen se nærmere på de ulike 
forslagene. 

33. Fylkestinget ber om en sak på å opprette en fylkeskommunal betalingsordning 
for å rense havet for fiskeredskaper som ikke er i bruk. Forlatte fiskeredskap 
er en dødsfelle for alt liv i havet og problemet med spøkelsefiske er veldig 
omfattende i vår landsdel. I Norge antar forskerne at det finnes hele 200 000 
tapte fiskeredskaper bare i Skagerrak. 

 



Økonomiplan 2023-2026, klimabudsjett og budsjett 2023 122(221) 

12.4 Medarbeidere 

Avdeling Årsverk 2021 Årsverk 2022 Årsverk 2023 Endring 
22/23 

Regionplan 2030 (fylkesdirektør) 1,0 1,0 1,0 0,0 

Bærekraftig utvikling 18,0 16,6 17,7 1,1 

Samskaping og internasjonalisering 8,0 15,0 14,0 -1,0 

Agder Europakontor 0,0 2,0 2,0 0,0 

 27,0 34,6 34,7 -0,1 

  
Virksomhetsoverdragelsen av Sørlandets europakontor AS i 2021 innebar tre nye 
årsverk i avdeling for samskaping og internasjonalisering. Ved inngangen til 2023 
avsluttes et vikariat. 
  
Forskningsmobilisering (ett årsverk) og Regionale forskningsfond (ett årsverk) er 
flyttet fra bærekraftig utvikling til samskaping og internasjonalisering. 
  
I bærekraftig utvikling ble det opprettet én ny stilling knyttet til vannforvaltning og 
akvakultur. I 2023 er det opprettet én ny stilling i avdelingen for å styrke arbeidet med 
Klimapartnere Agder. Årsverket på 0,7 skyldes frikjøp av tillitsvalgt i 30 prosent. 
 

12.5 Indikatorer 
Avdeling for bærekraftig utvikling 
Avdeling for bærekraftig utvikling jobber med miljømessig og sosial bærekraft, og 
sammenhengen og avhengigheten mellom bærekraftmålene. Avdelingen har 
oppgaver innenfor både forvaltning, veiledning og utvikling. 
  
Innenfor klima har fylkeskommunen som mål å se 45 prosent reduksjon i klimagass-
utslippene på Agder innen 2030, og 63 prosent reduksjon i klimagassutslipp innenfor 
egen organisasjon. Se kapittelet med klimabudsjett for status for klimaarbeidet i 
Agder. 
   
Avdelingen jobber for å nå målene i Regionplan Agder 2030 om at "verdiskaping er 
basert på bærekraftig bruk av menneskelig ressurser og naturressurser" og at vi skal 
"ivareta naturmangfold for fremtidige generasjoner". 
  
Her har avdelingen forvaltningsoppgaver innenfor friluftsliv, høstbart vilt og 
innlandsfisk, vannforvaltning og akvakultur. Gjennom vannforvaltningsarbeidet vårt 
følger vi opp mål, fokusområder og tiltak i Regional vannforvaltningsplan for Agder 
vannregion. Gjennom Regional plan for Setesdal, Ryfylkeheiene og Setesdal austhei 
(Heiplanen) har vi som mål å sikre leveområder for villreinen og levende bygder. 
  
Vi jobber for at «byer, tettsteder og bygdesentre er utviklet kompakt og med kvalitet. 
Stedene har gode og inkluderende bomiljøer og møteplasser». Dette gjør vi blant 
annet gjennom følgende veier til målet: «Sikre grøntområder og vassdrag, og skape 
gode koblinger mellom møteplasser og naturområder», «utvikle aktiviserende, trygge 
og inkluderende uterom og sosiale møteplasser» og «gjennomføre områdeløft og 
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nærmiljøutvikling på steder med levekårsutfordringer». 
   
Et annet mål i regionplanen er at «Det har skjedd betydelige forbedringer når det 
gjelder likestilling, inkludering og fysisk og psykisk helse». Veien til målet skisserer at 
vi skal ‘følge opp tiltakene i Veikart for bedre levekår og Regional plan for likestilling, 
inkludering og mangfold’. Dette gjør vi gjennom vårt arbeid med sosial bærekraft 
(levekår, likestilling, inkludering og mangfold), samt vår innsats på friluftlivsfeltet.    
  
Avdeling for samskaping og internasjonalisering 
Avdelingen har ansvarsområder med innvirkning på flere bærekraftsmål, først og 
fremst God utdanning (4), Anstendig arbeid og økonomisk vekst (8), samt 
Bærekraftige byer og lokalsamfunn (11). Avdelingen har ansvars- og arbeids-
oppgaver som virker inn på måloppnåelsen i alle de fem satsingsområdene i 
Regionplan Agder 2030. 
   
I 2023 fortsetter avdelingen å støtte arbeidet med den nye samhandlingsstrukturen i 
Agder. De tre gjennomgående perspektivene i regionplanen ivaretas gjennom 
arbeidet i #vårtagder. Det er en målsetting at Agder skal øke sin andel 
internasjonalisering i skolen for elever og lærere. Det styrkede arbeidet i Erasmus+ 
er et viktig og sentralt verktøy for denne innsatsen. I det treårige prosjektet 
Kompetansepilot Agder fortsetter arbeidet med å mobilisere til etterspørselsdrevet 
kompetanseutvikling i distriktsnæringslivet. Det vil i 2023 bli økt søkelys på 
oppfølgingen av Kompetansestrategi Agder 2030 og målsettingene knyttet til denne. 
   
Fylkeskommunens arbeid for verdiskaping og vekst gjennom forskning styrkes ved 
etableringen av et forskningssekretariat hvor virkemidlene for forskning og 
fylkeskommunens kompetanse på forskningsrelatert aktivitet samles og struktureres. 
Dette arbeidet vil foregå gjennom 2023. 
  
Internasjonalisering som verktøy for måloppnåelse er sentralt for avdelingen arbeid. 
Både gjennom formell deltagelse og representasjon, og ved fylkeskommunens kontor 
i Brussel. Vi vil arbeide med samordning og koordinering av den internasjonale 
virksomheten, og tydeliggjøre grenseflater med interne og eksterne 
samarbeidspartnere. 
  
Deltagelse i demokratiske prosesser og medvirkning er et viktig område for 
avdelingen. Medvirkningsrådene er sentrale i dette, samt videreutvikling av 
kompetanse om medvirknings- og utviklingsprosesser. Avdelingens ressurser bidrar 
med kompetanse og samskapende arbeidsformer inn i prosesser der målsettingen er 
attraktive og livskraftige byer, tettsteder og distrikter i hele Agder. 
 

12.6 Tiltak 
Avdeling for bærekraftig utvikling 
Hovedoppgaven til avdelingen er å jobbe for økonomisk, miljømessig og sosial 
bærekraft, samt å koordinere flere av fylkeskommunens oppgaver og satsinger 
knyttet til de to av de tre gjennomgående perspektivene i Regionplan Agder 2030: 
klima og miljø og levekår, likestilling, inkludering og mangfold. 
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Klima og miljø  
Klimaendringer er en global utfordring. Agder må håndtere hendelser som følge av 
mer ekstremvær og gjennomføre utslippskutt for å oppfylle Parisavtalen. I Agder er 
målet å redusere klimagassutslippene med 45 prosent innen 2030 og bli et 
lavutslippssamfunn innen 2050. Transport står for mest klimagassutslipp i Agder, og 
det er derfor i denne sektoren de største utslippskuttene må tas. Det betyr at vi må 
bort fra fossil bensin og diesel i transportsektoren, og vi må samarbeide med 
industrien og skipsfarten for å redusere klimagassutslippene. Vi må også tilpasse oss 
de klimaendringene som ikke kan unngås. 
  
Agder hadde en utslippsreduksjon på 3,7 prosent fra referanseåret 2017 til 2020, 
men utslippene økte med 1,9 prosent fra 2019 til 2020. Vi har satt oss som mål å 
redusere utslipp av klimagasser knyttet til drift av egen virksomhet med 63 prosent 
innen 2030. Vi er ikke i rute med de ambisiøse klimamålsettingene som er satt, og 
må dermed ta større utslippskutt i årene som kommer for å nå målene. Se kap. 4.1.4 
for mer informasjon om målsettinger som fylkestinget har vedtatt for Agder 
fylkeskommune som organisasjon, samt indikatorer som er utarbeidet for å følge 
utviklingen. Se kap. 5 Klimabudsjett for mer informasjon om utslippene i Agder, og 
tilhørende klimatiltak som organisasjonen jobber med for å redusere utslippene. 
  
Klima- og energiprosjekter  
Agder fylkeskommune støtter opp om visjonen for Electric Region Agder (ERA) − om 
å skape verdens første helelektriske samfunn på 100 prosent ren energi innen 2030. 
Mer enn 50 selskaper har gått sammen om visjonen, og alle som ønsker å bidra 
inviteres med. Målet er å mobilisere, koordinere og synliggjøre deltagere til felles 
handling for å virkeliggjøre visjonen (www.electricregionagder.com). 
  
Innenfor bærekraftig industri er det nasjonalt satt søkelys på sirkulær økonomi, 
klimagassreduksjoner i prosessindustrien, karbonfangst- og lagring (CCS), hydrogen, 
batteri, bioindustri, maritim industri og havvind. I Agder fylkeskommune vil det i 2023 
være en større satsing på å støtte opp om Agder-kommunenes arbeid med klima- og 
miljøplaner, klimabudsjett og ERA-modellen. Forum for klima og miljø og forum for 
næringsliv og samarbeid om nye arbeidsplasser i #vårtagder er viktige arenaer for 
samhandling og kunnskapsutvikling. Gjennom Agder symbiose vil vi også ha et 
søkelys på å stimulere til sirkulærøkonomi. 
  
Hovedsatsingsområdet er å redusere klimagassutslippene på Agder. Det er avsatt 
2,4 mill. kroner til klima- og energiprosjekter for 2023. 
  
Nye samarbeidsformer knyttet til areal- og naturforvaltning  
Klimakrisen og naturkrisen henger tett sammen og forsterker hverandre. Derfor må 
de også håndteres samtidig. En viktig del av klimatilpasningen er å bevare de 
naturlige funksjonene i natur og økosystem og ivareta klimatilpasningshensyn i areal- 
og ressursbaserte næringer. Skog, jordsmonn, våtmarker og innsjøer som kan 
dempe flom og skog, kan gi vern mot skred. Naturen er også viktig for å redusere 
innholdet av klimagasser i atmosfæren. 
  
Arealendringer er i dag den største trusselen mot naturmangfold både i Norge og 
internasjonalt, etterfulgt av klimaendringene. Avskoging, drenering, gjengroing, 
oppdyrking, nedbygging og oppdemming er noen eksempler på hvordan mennesker 
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endrer artenes leveområder. I tillegg kommer direkte utnyttelse av naturressurser, 
som for eksempel jakt og fiske, sanking av planter til mat og medisiner og hogst av 
skog til vedfyring og boligbygging. 
  
Fylkeskommunen er en pådriver for metodeutvikling knyttet til arealproblematikk. Vi 
jobber blant annet med å utvikle og teste ut nye kommunale samarbeidsformer 
knyttet til areal- og naturforvaltning for kommunene i Agder. En mer helhetlig 
tilnærming til arealforvaltning i et regionalt perspektiv vil kunne bidra til å avveie 
regionale samspillseffekter, senke konfliktnivået og øke tempoet i offentlige 
beslutningsprosesser knyttet til arealplanlegging og nødvendig infrastruktur. 
  
Klimapartnere Agder  
Helt sentralt i arbeidet med å redusere klimagassutslippene, er bærekraftmål 17; 
samarbeid for å nå målene. Klimapartnere ble etablert i Arendal i 2009 som et lokalt 
og regionalt engasjement, og har nå blitt et velfungerende nettverk på nasjonalt nivå 
med over 320 partnere. Klimapartnere tilbyr kompetansepåfyll for sine partnere, og 
har en viktig rolle å spille i en kontekst som krever rask omstilling både i næringslivet 
og i kommuner på Agder i det grønne skiftet. 
  
Næringsforeningen i Kristiansand har de siste to årene undersøkt hvordan 
næringslivet i Agder jobber med bærekraft. Resultatene er oppsiktsvekkende, og 
viser at næringslivet i vår region henger etter når det kommer til å jobbe systematisk 
med miljøledelse, klimarisiko og likestilling, blant annet. 
  
Klimapartnere støtter opp om målet om å redusere klimagassutslipp på Agder med 
minst 45 prosent innen 2030. Nettverket består av rundt 60 partnere som fører 
klimaregnskap, som kartlegger verdikjeden sin for utslipp og som dermed gjør de mer 
konkurransedyktige. Fylkeskommunen har de siste årene finansiert én 
stillingsressurs til Klimapartnere Agder. Fra og med 2023 økes antall stillinger til to. 
Øvrige kostnader for kompetanseheving i nettverket og annen oppfølging av 
partnerne finansieres av partnerkontingenter. 
  
Akvakultur og marin verdiskaping   
 Regionplan Agder 2030 skisserer et fremtidsbilde på Agder der den rike tilgangen på 
marine ressurser har både skapt arbeidsplasser og styrket de marine 
kunnskapsmiljøene. Verdien av fisk, oppdrett og videreforedling av marine arter har 
økt betydelig. For å sikre bærekraftig blå vekst og forvaltning, ønsker 
fylkeskommunen å etablere og styrke arenaer for samarbeid og kompetanseheving 
for både forvaltning og næring. Det er blant annet nedsatt en arbeidsgruppe for 
marint vern i Raet nasjonalpark, i samarbeid med Havforskningsinstituttet. 
  
Fylkeskommunen har oppgaver innenfor forvaltning og utvikling av marin sektor, og 
er tillatelsesmyndighet for akvakultur. Dette innebærer koordinering og samarbeid 
blant annet om søknadsbehandling mellom næring, kommuner og 
sektormyndigheter. 
  
Havbruksfondet   
Det avsettes årlig midler fra Havbruksfondet til å konkretisere arbeidet med blå 
næring og vekst. Det er avsatt 1 mill. kroner til dette i 2023. Gjennom midlene fra 
Havbruksfondet har vi hittil fulgt opp tidligere vedtak om kompetanseheving innenfor 
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næring og forvaltning, tilskuddsordninger for bærekraftig blå næring i Agder, 
medlemskap i fylkeskommunenes akvakultursamarbeid (FAKS), medlemskap i 
Maritimt Forum Sør, drift av Blått forum Agder og mottak av eierløst marint søppel i 
fiskemottakene. 
 
Vannregion Agder   
Agder fylkeskommune er vannregionmyndighet for Agder vannregion og har plan- og 
prosessansvar for arbeidet med å oppdatere vannforvaltingsplanen og å sikre 
oppfølging av gjeldende vannforvaltningsplan (2022−2027). Dette innebærer å 
tilrettelegge arbeidet som skal utføres og følge opp myndigheter som har oppgaver i 
henhold til forskriften, følge opp vannområdene, sikre deltakelse og medvirkning, 
sikre at fylkeskommunen gjennomfører egne oppgaver og samordne de ulike 
bidragene. 
  
Hovedmålet for arbeidet i vannregionen er å sikre en mest mulig helhetlig beskyttelse 
og bærekraftig bruk av vannmiljøet og vannressursene. Dette innebærer å sikre at 
det er nok og rent vann, å sikre de naturlige matressursene i ferskvann og kystvann, 
ivareta de naturlige økosystemene, sikre klimatilpasning, bedre folkehelse og gode 
rekreasjonsområder. 
   
Gjennom vannforskriften skal vannet forvaltes etter de naturgitte nedbørsfeltene og 
ikke etter de administrative kommune-, fylkes-, og landegrensene. Alle vann, 
vassdrag (inkludert grunnvann) og kystvann til en nautisk mil utenfor grunnlinjen skal 
forvaltes i tråd med vannforskriften. Vannregion Agder er avgrenset etter de 
naturgitte nedbørfeltene til åtte hovedvassdrag fra Kvina i vest til Gjerstad-vassdraget 
i øst. Noe vann i Vestfold og Telemark og litt i Rogaland ligger i Agder vannregion. 
  
Det er avsatt totalt 2,7 mill. kroner til arbeidet med vannregion Agder basert på 
statlige overføringer. Av dette er 700 000 kroner avsatt til plan- og prosessarbeid og 
2 mill. kroner avsatt til organisering av vannområdene. 
  
Restaurering i vassdrag  
 Fylkeskommunen har fått tildelt midler til restaurering av vassdrag i Agder. Det 
overordnede formålet med restaureringsmidlene er at de skal bidra til 
miljøforbedringer jf. vannforskriften. Prosjekter må være klare til igangsettelse og 
være forankret i vannforvaltningsplan. Det er avsatt 1 mill. kroner til 
restaureringsprosjekter i Agder i 2023. 
  
Krypsiv  
Gjengroing av vassdrag er en utfordring i Agder. Krypsiv er først og fremst til hinder 
for menneskelig aktivitet som bading, fiske og båtliv, men kan også − hvis veksten 
blir for kraftig − hindre fisk fra å gyte. Det regionale samarbeidet er organisert 
gjennom "Krypsiv på Sørlandet", og har som mål å forske på årsakene til 
problemveksten og begrense den. Arbeidet med krypsiv er en av fem prioriterte 
utfordringer i regional plan for vannforvaltning. Fylkeskommunen tilføres statlige 
midler til arbeidet med å rydde krypsiv og finne årsakene til masseveksten. 
  
Det er avsatt totalt 4,1 mill. kroner til oppfølging av krypsivsamarbeidet i 2023. 3 mill. 
kroner dekkes av statlige overføringer, og resten dekkes av regulantene og 
kommunene som er berørt. Det er avsatt 300 000 kroner for å dekke vår andel. I 
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Krypsiv på Sørlandet er det avsatt midler til å dekke ledelse og daglig drift av 
prosjektet. Dette ivaretas av fylkeskommunen. 
  
Friluftsliv   
Tilrettelegging for friluftsliv er viktig for å bidra til bedre folkehelse, bedre levekår og 
attraktive byer, tettsteder og bygdesentre for både fastboende og besøkende. 
Regionplan Agder 2030 sier at friluftsområder skal ivaretas for fremtidige 
generasjoner gjennom utvikling, bruk og vern. Fylkeskommunen har lovpålagte 
oppgaver og skal bidra til å ivareta og tilrettelegge friluftsområder, utvikle nye 
ferdselsårer og anlegg for friluftsliv samt stimulere til friluftsliv hos befolkningen. 
Fylkeskommunen skal i tillegg følge opp sin lovpålagte oppgave med å initiere og 
koordinere regionale utviklingsprosjekter, samt drive veiledning av kommuner, 
friluftsråd og frivillige organisasjoner. 
  
For å følge opp regionplanens mål om at «Det har skjedd betydelig forbedringer når 
det gjelder likestilling, fysisk og psykisk helse» vil avdelingen bidra til å følge opp 
tiltakene i veikart for bedre levekår og regional plan for likestilling, inkludering og 
mangfold. Dette gjøres gjennom videreføring av tilskudd til DNT Sør sitt prosjekt for 
inkluderende friluftsliv. 
  
Gjennom vårt arbeid med friluftsliv jobber vi mot målet i Regionplan Agder 2030 om 
at «Byer, tettsteder og bygdesentre er utviklet kompakt og med kvalitet. Stedene har 
gode og inkluderende bomiljøer og møteplasser.» Veien til målet er blant annet å 
«sikre grøntområder og vassdrag, og skape gode koblinger mellom møteplasser og 
nærturområder», «utvikle aktiviserende, trygge og inkluderende uterom og sosiale 
møteplasser», og «gjennomføre områdeløft og nærmiljøutvikling på steder med 
levekårsutfordringer». Dette gjøres gjennom følgende tiltak: 
  

• prosjektet Dagsturhytta Agder videreføres i samarbeid med kommunene med 
sikte på oppføring av 25 dagsturhytter i fylket innen 2025 

• prosjektet Friluftslivets ferdselsårer videreføres i samarbeid med kommuner, 
hvor hovedmålet med prosjektet er utarbeidelse av kommunale sti- og 
løypeplaner som grunnlag for videreutvikling av turvei- og turstinettet 

• veiledning, bistand og kompetansehevende tiltak for kommuner, friluftsråd og 
andre som jobber med utvikling av friluftsområder (0,22 mill. kroner) 

• videreføre fylkeskommunal tilskuddordning «Tilskudd til friluftslivstiltak» der 
kommuner, lag og foreninger kan søke tilskudd til fysiske tilretteleggingstiltak 
for friluftsliv i nærmiljøet (1 mill. kroner) 

• videreføre tilskuddsordning der kommuner, friluftsråd og frivillige 
organisasjoner kan søke driftstilskudd til arbeid med etablering av 
kyststitraseer (0,500 mill. kroner). 

• videreføre arbeidet med kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder 
  
I Regionplan Agder løftes frivilligheten opp som «drivkraft i videreutviklingen av 
Agders kultur- og idrettsliv». Veien til målet er å «sikre deltakelse fra ulike grupper i 
befolkningen i frivillige kulturaktiviteter». For å stimulere til økt frivillighet i friluftsliv, 
prioriteres følgende tiltak: 
  

• følge opp samarbeidsavtale med DNT Sør, Aust-Agder turistforening og 
Flekkefjord og Opland turistforening (0,5 mill. kroner) 
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• følge opp samarbeidsavtale med Forum for natur og friluftsliv Agder (0,2 mill. 

kroner) 
 

• bevilge driftstilskudd til Midt-Agder friluftsråd, Lister friluftsråd og Friluftsrådet 
Sør – 6 kroner per innbygger (1,88 mill. kroner) 

  
Fylkeskommunen forvalter i tillegg tre statlig finansierte tilskuddsordninger rettet mot 
friluftsliv (forventet tilskuddsramme i parentes): 
  

• tilskudd til tilrettelegging for friluftsliv i statlig sikrede områder (7 mill. kroner) 
• tilskudd til friluftslivsaktivitet (1,3 mill. kroner) 
• tilskudd til drift av skjærgårdstjenesten (7,5 mill. kroner) 

  
Alle tilskuddsordninger tildeles i tråd med retningslinjer gitt av Klima- og 
miljødepartementet og fylkestinget i Agder. Rammen fastsettes av Miljødirektoratet. 
  
Det budsjetteres med 20,5 mill. kroner til friluftsliv i 2023. Av disse er 4.2 mill. kroner 
fylkeskommunale midler.    
  
Forvaltning av høstbart vilt og innlandsfisk   
Fylkeskommunen har ansvar for oppgaver knyttet til forvaltning av høstbart vilt og 
innlandsfisk. I Regionplan Agder 2030 er fremtidens Agder et attraktivt fylke fordi 
naturmangfoldet og leveområdene til sårbare arter er ivaretatt, samtidig som 
naturressursene ivaretas på en bærekraftig måte. Dette betyr blant annet at vi har en 
bærekraftig forvaltning av jaktbart vilt ved at naturens produktivitet og artsrikdom 
bevares og at vi høster av et overskudd i bestandene, samtidig som naturressursene 
i skog og jordbruk ivaretas. 
  
Fylkeskommunen forvalter den statlige tilskuddsordningen ‘Tilskudd til vilttiltak’ som 
lyses ut til kommuner, viltlag, organisasjoner og private. I 2023 forventes det at den 
statlige tilskuddsordningen blir på 600 000 kroner. 
  
I tillegg er det avsatt 700 000 kroner til følgende tiltak som bidrar til å oppnå målene i 
Regionplan 2030: 
  

• fagrapport Elg og hjort i Agder 
• kurs og kompetanseheving for kommunene 
• videreføring av prosjekt overvåkning av beiteskader fra hjort 
• tilskuddsordning for innlandsfiskeforvaltning 
• TEFA-samarbeid (sur nedbør) 
• utarbeide kultiveringsplan for innlandsfisk 

  
Totalt er det avsatt 1,3 mill. kroner til høstbart vilt og innlandsfisk. 
 
Regional plan for Setesdal vesthei, Ryfylkeheiane og Setesdal austhei (Heiplanen)   
Planen omfatter deler av Agder, Rogaland, Vestland samt Vestfold og Telemark 
fylker. Hovedmålet med Heiplanen er å fastsette en klar grense for et Nasjonalt 
villreinområde (NVO) som ivaretar villreinens arealbruk til ulike årstider. Det er 
fastsatt retningslinjer og føringer for en helhetlig arealforvaltning i området, som også 
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ivaretar lokalsamfunnenes behov for en langsiktig og positiv utvikling. I Regionplan 
2030 er fremtidens Agder et attraktivt fylke fordi naturmangfoldet og leveområdene til 
sårbare arter er ivaretatt. Ivaretakelse av leveområdene for villrein er dermed et viktig 
mål i Regionplanen. Fylkeskommunen koordinerer oppfølging av Heiplanen med 
tilhørende handlingsprogram for 2020−2023. Det er avsatt 364 000 kroner til 
oppfølging av planen i 2023. 
  
Tilskudd til Lista fuglestasjon   
Lista fuglestasjon er en viktig bidragsyter innenfor overvåkning og forskning knyttet til 
endringer i naturmangfold og klimaeffekter på fuglelivet. Fuglestasjonen har også en 
viktig rolle med å formidle naturkunnskap til skoleklasser og andre besøkende på 
Besøkssenter Våtmark Lista. Mye av arbeidet utføres av frivillige. Gjennom årlig 
driftstilskudd på 300 000 kroner, ønsker Agder fylkeskommune å bidra til styrking av 
frivillig innsats, investering i ny teknologi og styrke samarbeid med internasjonale 
miljøer. 
  
Levekår, likestilling, inkludering og mangfold   
Regionplan Agder 2030 sitt hovedmål er å utvikle Agder til et attraktivt 
lavutslippssamfunn med gode levekår. Agder er den regionen i Norge som har lavest 
andel av innvandrere i arbeid, og har i tillegg lav andel kvinner i lederstillinger og høy 
andel kvinner i deltidsstillinger. Inntektsulikhetene på Agder og andelen barn som 
lever i familier med vedvarende lavinntekt har økt. 
  
Helhetlig satsing på levekår, likestilling, inkludering og mangfold innebærer å arbeide 
kunnskapsbasert, målrettet og langsiktig for å utjevne sosiale helseforskjeller. Det 
innebærer å snu dagens trend med høy andel unge på uføretrygd eller 
arbeidsavklaringspenger, og å påvirke regionen i retning av et mer likestilt og 
inkluderende samfunn, hvor flere kommer i arbeid og flere deltar på ulike 
samfunnsarenaer. Satsingen skal bidra til at sysselsettingsgraden og verdiskapingen 
i regionen øker og at de målbare forskjellene i levekår reduseres. 
  
Forum for levekår, likestilling, inkludering og mangfold i #vårtagder er en viktig arena 
hvor man samler seg om felles satsinger i regionen. I tråd med innspillene som har 
blitt gitt i forum og i strategisk råd, og med utgangspunkt i et oppdatert 
kunnskapsgrunnlag, vil fylkeskommunen samarbeide med kommuner og frivillighet 
om nærmiljøsatsinger som styrker beskyttelsesfaktorer og reduserer risikofaktorer i 
barn og unges nærmiljø. 
  
Gjennomføring av videregående opplæring har stor betydning for levekår. Avdelingen 
samarbeider med direktørområdet for utdanning om prosjektet “En styrket 
elevtjeneste for bedre levekår”. I den forbindelse har Forskningsrådet tildelt midler til 
gjennomføring av et innovasjonsprosjekt i offentlig sektor til Ung Support. I 
samarbeid med forskningsinstituttet NORCE og samarbeidspartnere fra regionen 
skal prosjektet gi kunnskap om implementering, effekter og samfunnsøkonomisk 
nytte av å forsterke elevtjenesten ved noen videregående skoler. Avdeling for 
bærekraftig utvikling bidrar med prosjektledelse til denne satsingen. 
  
Det er avsatt 2 mill. kroner til levekår, likestilling, inkludering og mangfold, som 
fordeles som følger: 
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• samarbeid med kommuner og andre relevante aktører om å bedre levekårene 
(1 mill. kroner) 

• kompetanseenhet for kjønn og seksualitetsmangfold ved senter for likestilling 
ved UiA (1 mill. kroner) 

  
Integrering   
Som en del av regionreformen fikk fylkeskommunen overført flere integrerings-
oppgaver fra staten fra 1.1.2020. Fylkeskommunen er ansvarlig for det regionale 
integreringsarbeidet, og skal støtte kommunene i deres kvalifiseringsarbeid, bistå 
med bosettings- og kapasitetsstyring i fylket, samt jobbe for å forebygge negativ 
sosial kontroll. Fylkeskommunen har et lovfestet ansvar innen integrering på 
følgende områder: Utarbeidelse av planer for kvalifisering av innvandrere, anbefaling 
av hvor mange flyktninger som skal bosettes i den enkelte kommune, samt 
karriereveiledning av nyankomne flyktninger og opplæring i norsk og samfunns-
kunnskap for deltakere i introduksjonsprogrammet som går fulltid i videregående 
opplæring. 
  
I 2022 ankom et rekordhøyt antall flyktninger Norge som en følge av krigen i Ukraina, 
og kommunene i Agder ble bedt om å ta imot 2 245 flyktninger i 2022. Til sammen-
ligning ble kommunene i Agder bedt om å bosette 263 flyktninger i 2021 og 239 i 
2020. Siste rapport om scenarioer for ankomster av flyktninger fra Ukraina i 2023 
viser en nasjonal planleggingsprognose på 30 000 personer. I tillegg kommer øvrige 
asylsøkere fra andre land, samt overføringsflyktninger i regi av UNHCR. 
  
Det er avsatt 300 000 kroner til arbeidet med integrering i 2023. Dette settes av til 
regionalt samarbeid, formidling og kompetansehevende tiltak i forbindelse med 
innføring av ny integreringslov. 
  
Likestilt arbeidsliv 
Den demografiske utviklingen utfordrer sosial og økonomisk bærekraft og vår evne til 
å skape et samfunn med plass til alle. Likestilt arbeidsliv er et viktig verktøy for 
fylkeskommunens rolle som samfunnsutvikler. 
  
Likestilt arbeidsliv er et forskningsbasert redskap for å utvikle sosial bærekraft i 
arbeidslivet. Sertifiseringsordningen gir private og offentlige virksomheter både 1) et 
verktøy for planmessig og systematisk mangfold- og likestillingsarbeid, 2) et 
fellesskap for læring og erfaringsdeling og 3) et kompetanseprogram rettet mot 
helheten av tiltak og samspillet mellom forutsetninger, mulighetsrom og ønskede 
resultater. 
  
Agder fylkeskommune ønsker å ta lederrollen i den nasjonale utrullingen av 
sertifiseringsordningen, som gir et synlig bevis på at virksomhetene vektlegger 
betydningen av likestilling, inkludering og mangfold i arbeidslivet. 
  
Agder fylkeskommune ønsker å tilby Likestilt arbeidsliv vederlagsfritt som en regional 
utviklingstjeneste til både private og offentlige virksomheter, og inviterer landets 
fylkeskommuner og næringslivet til å delta i et kompetansemiljø for videre utvikling av 
Likestilt arbeidsliv. 
  
Fra januar 2023 vil sertifiseringsverktøyet og kompetanseprogrammet administreres/ 
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ledes som en regional utviklingstjeneste og en egen partnerskapsordning i avdeling 
for bærekraftig utvikling. I tillegg til to rådgiverstillinger og overførte midler fra 2022, 
settes det av 670 000 kroner til arbeidet i 2023. 
  
Avdeling for samskaping og internasjonalisering   
Hovedoppgavene til avdelingen er å fasilitere og koordinere flere av fylkes-
kommunenes oppgaver og satsinger knyttet til gjennomføring av arbeidet med 
Regionplan Agder 2030. Viktige verktøy er et strukturert samarbeid med kommunene 
i Agder, handlingsprogram, regional samhandlingsstruktur og internasjonalt 
samarbeid for å forsterke måloppnåelse og koordinert innsats for samhandling og 
medvirkning. 
  
Prioriterte satsinger  
Regional samhandlingsstruktur − #vårtagder   
Fylkeskommunen koordinerer og samordner arbeidet med regional samhandlings-
struktur på Agder − #vårtagder. For at Agder skal nå målene i Regionplan Agder 
2030 om å bli en bærekraftig region med lave klimagassutslipp og bedre levekår, er 
det etablert et systematisk og forutsigbart samarbeid mellom kommuner og 
fylkeskommune og øvrige samarbeidspartnere i regionen. I samarbeid med KS og 
kommunene skal den regionale samhandlingsstrukturen videreutvikles for å styrke 
regional gjennomføringskraft og styrke Agders posisjon nasjonalt. Det er etablert tre 
fora for samfunnsutvikling, knyttet til de tre gjennomgående bærekraftperspektivene i 
regionplanen. 
  
Handlingsprogram til Regionplan Agder 2030  
Fylkeskommunen har i samarbeid med kommuner, og andre regionale aktører 
utarbeidet handlingsprogram for oppfølging av Regionplan Agder 2030. I 
handlingsprogrammet har partene avklart en rekke tiltak som skal prioriteres, med 
ansvar og samarbeidspartnere. Det blir viktig å arbeide helhetlig, strukturert og 
målrettet med målsettingene i Regionplan 2030 sammen med potensialet for 
samhandling som ligger i den regionale samhandlingsstrukturen. 
  
Samarbeids- og utviklingsavtaler med kommunene   
Fylkeskommunen har invitert alle kommunene i Agder til å inngå samarbeids- og 
utviklingsavtaler. Ønsket er å jobbe systematisk og målrettet for å nå målene i 
Regionplan Agder 2030 og hver enkelt kommuneplan. For å oppnå felles 
målsettinger, må vi prioritere de viktigste samarbeidsområdene som skal 
konkretiseres i avtalene. Avtalene vil gjelde i fire år og måloppnåelsen skal vurderes 
underveis i egne møter. Avtalene forventes å være ferdigstilt ved årsskiftet 
2022/2023. Det settes ikke av egne økonomiske rammer til samarbeids- og 
utviklingsavtalene med kommunene. 
  
Medvirkningsorganer   
I ny kommunelov § 5-12 er det fastsatt at kommuner og fylkeskommuner skal 
opprette eldreråd, råd for personer med funksjonsnedsettelse og ungdomsråd eller 
annet medvirkningsorgan for ungdom. Rådene er rådgivende organer og har rett til å 
uttale seg i saker som gjelder henholdsvis eldre, personer med funksjonsnedsettelse 
og ungdom. Fylkeskommunen skal sørge for en åpen, bred og tilgjengelig 
medvirkning i arbeidet og sørge for tilstrekkelige sekretariatstjenester. I tillegg til de 
tre lovpålagte rådene har Agder fylkeskommune opprettet et råd for likestilling, 
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inkludering og mangfold. 
  
Ekstrabevilgningen som kom i 2022 om 100 000 kroner i ledsagerstøtte, 
opprettholdes. Det ble i 2022 avsatt 0,5 mill. kroner til læringsmiljøtiltak gjennom 
ungdommens fylkesting. Beløpet er videreført i 2023. 
 
Møteplasser og arrangementer  
Fremtidens kommuner   
Fremtidens kommuner er en årlig nasjonal møtearena for kommunesektoren. 
Konferansen er en læringsarena hvor kunnskap og metoder for økt innovasjon i 
offentlig sektor settes på dagsorden. Konferansen arrangeres av Arendal kommune i 
samarbeid med KS og lokale og regionale partnere, deriblant fylkeskommunen. Det 
er avsatt 250 000 kroner til konferansen i 2023. 
  
Arendalsuka   
Arendalsuka er etablert som en nasjonal og internasjonal møteplass for alle med 
interesse for politikk og samfunnsutvikling. Arendalsuka bidrar til å sette landsdelen 
på det nasjonale kartet. Internasjonalt samarbeid Internasjonalt samarbeid er viktig 
for at Agder skal bli en mer attraktiv, innovativ, inkluderende og lærende region. Det 
er avsatt 600 000 kroner til Arendalsuka i 2023. 
  
Agdermøtet   
Agdermøtet er en årlig møteplass for regionens politikere, næringsliv og akademia. 
Agdermøtet skal i januar 2023 samle over 200 regionale toppledere og 
beslutningstakere til å få kraft bak felles satsinger i Agder. Det er avsatt 300 000 
kroner til Agdermøtet i 2023. 
  
Forskningsvirkemidlene  
Regionale forskningsfond Agder (RFF)   
Regionale forskningsfond skal styrke regionenes forsknings- og innovasjonsevne 
gjennom mobilisering og tilskudd. Fylkeskommunen er vertsfylkeskommune for 
Regionalt forskningsfond Agder (RFF) og har det administrative og juridiske ansvaret 
for fondet. Fylkeskommunen mottar statlige midler fra Kunnskapsdepartementet for å 
bidra til økt forskning, innovasjon og utvikling i regionen. 
Det budsjetteres med 12,53 mill. kroner til Regionale forskningsfond Agder i 2023. 
  
Forskningsmobilisering Agder   
Forskningsmobilisering er Agders ordning innenfor Kommunal- og 
distriktsdepartementets program FORREGION. Formålet er å stimulere små og 
mellomstore bedrifter til å benytte forskning i deres innovasjons- og 
utviklingsprosesser. Dette er et lavterskeltilbud til alle private bedrifter i Agder med 
mindre enn 250 ansatte, men det er en forutsetning at man ikke har nevneverdig 
erfaring med forskning fra tidligere. KDD fordeler midlene mellom fylkene i henhold til 
folketall og befolkningstetthet. Forventet tilskudd til Agder er 4 mill. kroner i 2023. 
Fylkeskommunen setter av 400 000 kroner til drift av Forskningsmobilisering Agder, i 
tillegg til lønnsmidler. Det budsjetteres med 4,4 mill. kroner til forskningsmobilisering i 
2023. 
  
Kompetansestrategi Agder 2030  
Kompetansestrategi Agder 2030 skal bidra til å løse utfordringer knyttet til ubalanse 
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mellom tilbud og etterspørsel etter kompetanse i Agders arbeidsmarked. Strategien 
belyser to ulike perspektiver: Ønske om et konkurransedyktig næringsliv og en 
effektiv offentlig sektor og ønske om at alle som har mulighet skal inkluderes i 
arbeidslivet. Kompetansestrategien skal følges opp gjennom ny regional 
samhandlingsstruktur, og spesielt forum for næringsutvikling og samarbeid om nye 
arbeidsplasser. Dette erstatter den tidligere arenaen kompetanseforum. 
  
Kompetansepilot Agder 2021−2023   
Kompetansepilot Agder er et treårig prosjekt i regi av Agder fylkeskommune, i 
samarbeid med de tre interkommunale politiske rådene i Lister, Setesdal og Østre 
Agder. Hensikten er å styrke satsingen på fleksibel og distriktsvennlig 
kompetanseutvikling. Målgruppen er privat næringsliv i Agders distriktskommuner, og 
prosjektet skal resultere i at næringslivet i distriktet har god tilgang på 
kompetanseutvikling i tråd med målgruppens behov. I 2023 er det inngått strategiske 
samarbeidsavtaler med Lister Nyskaping, Setesdal IPR, Pågang næringshage og 
Fagskolen i Agder. Disse aktørene inngår i Agdermodellen. Prosjektet varer i tre år. I 
prosjektets siste år (2023) er bevilgningen fra staten 1,5 mill. kroner og 200 000 
kroner fra fylkeskommunen, samlet 1,7 mill. kroner. 
  
Kompetanse for grønn omstilling 
Etableringen av Morrow Batteries i Arendal og andre prosjekter knyttet til 
kraftforedlende industri og grønne næringer, berører mange av fylkeskommunens 
ansvarsområder. Fylkeskommunen må koordinere sin innsats for å oppnå større 
effekt, og understøtte prosjekter og etableringer ute i kommunene. I tillegg til 
viktigheten av god dialog og kontakt med kommunene på de aktuelle stedene, må vi 
samarbeid med øvrige regionale aktører på kompetansefeltet. 
  
I 2023 vil fylkeskommunen videreføre oppmerksomheten på kompetanse for grønn 
omstilling, sett i lys av kompetansebehovet som vil springe ut av etableringen av 
batterifabrikk i Arendal og de ringvirkninger det vil ha for regionen. Etablering av 
grønne næringer, vil utløse behov for ny kompetanse, både fra videregående skole 
og Fagskolen i Agder, og med tanke på høyere yrkesfaglig utdanning. 
  
Det er avsatt 2 mill. kroner til oppfølging av kompetansestrategien spisset mot grønn 
omstilling. 
  
Studentstrategi Agder 2030 
Studentstrategi Agder 2030 er en regional strategi med søkelys på studenter og 
nyutdannede i Agder. Målet med strategien er å gi studenter en best mulig studietid, 
og at flere nyutdannede skal velge å bli i Agder etter endt utdanning. Strategien 
inneholder satsninger og tiltak for å oppnå målene, og følges opp i samarbeid med 
andre regionale aktører og kommuner. Det er ikke satt av øremerkede midler til 
oppfølging av studentstrategien i årsbudsjettet for 2023. 
  
Internasjonalt samarbeid   
I internasjonalt samarbeid ligger det store muligheter for å utveksle kunnskap som 
bidrar til mer forskning, utvikling og innovasjon, og til å profilere Agder som en 
attraktiv region. Det internasjonale arbeidet er ikke et mål i seg selv, men et verktøy 
for å styrke måloppnåelsen i Regionplan Agder 2030 og kobles tett mot 
regionplanens satsingsområder. 



Økonomiplan 2023-2026, klimabudsjett og budsjett 2023 134(221) 

  
Deltagelse i internasjonale fora og interreg-programmer   
Fylkeskommunen støtter opp om ulike aktører og initiativer som fremmer 
internasjonalt samarbeid. I tillegg deltar vi i ulike internasjonale organisasjoner og 
fora. Dette gjelder blant annet Nordsjøkommisjonen (NSC)/CPMR. Fylkeskommunen 
er representert ved politikere i Nordsjøkommisjonen og i overvåkningskomiteen for 
Interreg ØKS og i styringskomiteen for del-programmet for Kattegat−Skagerrak. En 
medarbeider i avdeling for samskaping og internasjonalisering innehar vervet som 
nasjonalt kontaktpunkt for Interreg Europe 2021−2027, og er i den egenskap også 
medlem av overvåkningskomiteen for programmet. I arbeidet med Nordsjø-
kommisjonen leder fylkeskommunen arbeidsgruppen for smart spesialiserings-
strategier. Rådgivere følger dette arbeidet administrativt. Fylkeskommunen benyttes i 
arbeidet med Nordsjøkommisjonens transportgruppe. Denne tjenesten ytes etter 
finansiering fra NSC. Fylkeskommunen er også medlem av den europeiske 
nettverksorganisasjonen ERRIN. 
  
Internasjonalisering i utdanning og videregående skole  
I regionplanen er det et mål at alle elever og lærlinger skal kunne delta i 
internasjonale utvekslingsordninger. 
  
Agder fylkeskommune fikk januar 2021 innvilget akkreditering for både School 
Education og Vocational Education and Training (VET) for Erasmus+ programmet av 
EU-kommisjonen. Det sikrer årlige tildelinger for hele programperioden. Erasmus+ 
midlene benyttes til å sende elever, lærere og lærlinger på mobilitetsopphold hos 
europeiske partnere. Agder fylkeskommune har fått tildelt Erasmus+ midler for 
skoleåret 2022/23. Det er tildelt EUR 307 855 til yrkesfag (VET) og EUR 193 122 til 
videregående opplæring i skole for prosjektperioden som går til september 2023, 
men kan om nødvendig utvides med ni måneder. 
  
Ved behandling av fylkestingssak 73/21 vedtok fylkestinget å avsette 1 mill. kroner til 
å støtte arbeidet med internasjonalisering, Erasmus+ prosjekter i 2022. På grunn av 
den siste pandemibølgen ble våren 2022 svært krevende for skoler og opplærings-
kontor. Streiken har også satt begrensinger på skolenes kapasitet til internasjonalt 
arbeid. Forbruket av de avsatte midlene har dermed vært lavere enn planlagt i 2022, 
men det forventes å bli et økende behov fremover. Midlene fra 2022 overføres til bruk 
i 2023, og det settes av 1 mill. kroner i 2023. Fra og med 2024 økes dette til 2 mill. 
kroner i tråd med fylkestingets vedtak. 
  
Prosjekter og internasjonalt samarbeid  
Prosjekt NEUEYT  
Prosjektet har som mål blant annet å utvikle innovative digitale metoder for 
medvirkning blant ungdom. Prosjektet er finansiert direkte fra EU-kommisjonen i 
Brussel som et Key Action 3 initiativ via Erasmus+ programmet. Programmets formål 
er å utvikle og påvirke policy i EU og medlemslandene. Prosjektet har partnere i 
Frankrike, Italia, Hellas, Kypros og Nord-Makedonia, og ble rangert som nummer tre 
av 250 søknader i Europa. Ungdommene i de ulike landene skal dele gode 
eksempler fra sine hjemland, og de skal sammen utvikle nye og innovative metoder 
for medvirkning. Prosjektet vil også gi muligheter for ungdom i Agder til å møte og 
utveksle erfaringer og idéer med europeiske ungdom om ungdommers mulighet til å 
påvirke samfunnet de lever i. Agder fylkeskommune har ansvaret for å skrive policy-
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rapporten til prosjektet. Prosjektet avsluttes våren 2023. 
  
Entreprenørskapsprosjekt med Latgale-regionen i Latvia 
Agder fylkeskommune er partner i et treårig EØS-prosjekt for å fremme 
entreprenørskap i skolene i Latgale-regionen i Latvia. Bakgrunnen for prosjektet er at 
latviske myndigheter ønsker å stimulere til økonomisk aktivitet i Latgale-regionen. 
Latgale-regionen sliter med lav økonomisk vekst og høy arbeidsledighet. Regionen 
sliter også med store levekårsutfordringer. Prosjektet vil sette søkelys på utveksling 
av god praksis mellom Latgale og Agder om entreprenørskap i skolen. Ungt 
entreprenørskap Agder har hovedansvaret for det faglige innholdet i prosjektet. Det 
er også satt opp en ekspertgruppe med lærere fra Arendal vgs og Risør vgs. 
Ekspertgruppen har samarbeidet med Ungt entreprenørskap Latvia om å lage en 
undervisningsmodul for skolene i Latgale. 
  
Prosjekt: Engage  
Agder fylkeskommune er partner i et treårig EØS-prosjekt for å øke kapasiteten for 
internasjonalt samarbeid av små og mellomstore frivillige organisasjoner i Polen. 
Prosjektet har utviklet en metode for internasjonalt samarbeid som skal 
videreformidles til målgruppen gjennom en rekke workshops 
  
GRESS-prosjektet  
Agder fylkeskommune støtter Kristiansand kommune faglig og administrativ i 
gjennomføringen av Interreg Europe-prosjektet GRESS. Prosjektet har som mål å 
bedre rammebetingelsene for grønne SMBer. Prosjektet er nå i implementerings-
fasen og avsluttes medio 2023. 
  
Agder Europakontor Brussel 
Gjennom et eget kontor i Brussel ivaretas regionens tilstedeværelse i Brussel. Det 
regionale EU-nettverket Horizon South Norway ledes fra regionens europakontor 
med finansiering fra forskningsrådet og fylkeskommunen. Det ble gjennomført en 
virksomhetsoverdragelse av Sørlandets Europakontor AS til Agder fylkeskommune i 
2021. Aktiviteten ved kontoret knyttes til ønsket om å bidra til å øke deltakelsen i og 
nytten av europeiske nettverk, programmer og aktiviteter for aktører i Agder. Det er i 
2023 budsjettert på samme nivå som 2022 til drift, aktiviteter og lønnsutgifter. 
 

13 Økonomi og styring  

13.1 Innledning 
Økonomi og styring har ansvaret for å sikre helhetlig styring og god og effektiv drift. 
Dette innebærer god regnskapsforvaltning og lønnstjenester, strategisk 
innkjøpsarbeid og funksjonell tilrettelegging av det politiske arbeidet. Økonomi og 
styring har også et overordnet ansvar og myndighet innenfor økonomisk planlegging, 
oppfølging og rapportering. Dette ansvaret omfatter også å sikre god økonomisk 
styring og solidarisk og målrettet økonomioppfølging, i tett samarbeid med 
fylkeskommunedirektørens lederteam og øvrige ledere i organisasjonen. 
  
Området består av følgende avdelinger: 
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Budsjett og økonomioppfølging 
Avdelingen har ansvar for gode prosesser innenfor økonomisk planlegging og 
prioriteringer i samspill med hele organisasjonen. Målet for avdelingen er å sikre 
økonomiske styringsdata av god kvalitet gjennom effektiv bruk av fagsystemene 
våre, evaluering og kontinuerlig forbedring av økonomiprosessene. 
  
Avdelingen yter tjenester til alle fylkeskommunens områder i form av veiledning, 
opplæring og rådgivning. Vi bidrar også med økonomifaglig kompetanse i prosjekter 
og utredningsarbeid. Avdelingens hovedtjenester er økonomisk rådgiving, 
økonomiplan og årsbudsjett, tertialrapportering og årsberetning. 
  
Innkjøp og anskaffelser  
Avdeling for innkjøp er ansvarlig for at kontrakter og avtaler inngås og følges i tråd 
med lov om offentlig anskaffelse og tilhørende forskrift. Hovedvirkemiddelet er 
konkurranse. 
  
Avdelingen har som mål å sikre effektiv ressursutnyttelse, likebehandling, 
forholdsmessighet, etterprøvbarhet og forutberegnelighet. Avdelingen har også 
ansvar for OFA - Offentlig fellesinnkjøp på Agder. 
  
Lønn og regnskap 
Avdeling for lønn og regnskap har ansvar for funksjonene regnskap og lønn for hele 
fylkeskommunen, inn- og utbetalinger og regnskapsrapportering. Avdelingen har 
ansvar for god opplæring og oppfølging av lønns- og regnskapspersonale på andre 
enheter, for eksempel skolene. Avdelingen har også en sentral rolle i å bidra til økt 
bruk av digitalisering i arbeidsprosessene i våre IKT-løsninger på regnskap- og 
lønnsområdet. 
  
Hovedtjenestene er fakturamottak, merverdiavgift, Xledger – systemoppfølging, 
finans og likviditetsforvaltning, regnskap, kvalitetssikring og internkontroll, kunder og 
inkasso og lønn. 
  
Politisk sekretariat  
Politisk sekretariat har ansvar for å administrere det politiske systemet i 
fylkeskommunen. Målsettingen er å legge til rette for en god og åpen politisk styring 
og demokratiske prosesser i fylkeskommunen. Dette innebærer blant annet å sørge 
for at de formelle strukturene fungerer, og at det legges til rette for aktive politiske 
prosesser og god koordinering av saksgangen. 
 
Hovedoppgaver er: 
 

• sekretariatsfunksjoner for fylkestinget med underliggende politiske organer 
• bistand til politisk og administrativ ledelse i det daglige arbeid 
• møteplanlegging, rutineutvikling, vedlikehold av politisk web og mediekontakt 
• oppfølging av politiske saker og vedtak i samarbeid med fagområdene 
• kurs og opplæring av saksbehandlere 
• gjennomføring av Stortings- og fylkestingsvalg 
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Ombud i Agder  
Oppvekstombudene skal bidra til at barn og unge i Agder skal få oppleve en trygg, 
inkluderende og meningsfull oppvekst i barnehage, grunnskole, videregående 
opplæring og i sin fritid. 
 
NAV-ombudet i Agder skal gi råd og veiledning til NAV-brukere i Agder. 
  
Virksomhetsstyring 
Avdelingen har ansvar for at vi har gode systemer for virksomhetsstyring og 
prosesser som bidrar til at målene i Regionplan Agder 2030 blir nådd. Avdelingen 
skal legge til rette for at fylkeskommunen har en forsvarlig drift, en tilfredsstillende 
internkontroll og gjennomfører et kontinuerlig forbedrings- og kvalitetsarbeid. 
Virksomhetsstyring koordinerer fylkeskommunens porteføljestyring, tilrettelegger for 
økonomisk rapportering og rådgivning i investeringsprosjekter og følger opp 
eierstyring og finansstrategi. 
  
Ansatte i avdelingen deltar i prosjektgrupper, gjennomfører utredninger og bistår 
organisasjonen med kompetanse. Avdelingen har systemeierskap til løsningen fra 
Framsikt, som innføres som verktøy for helhetlig virksomhetsstyring i Agder 
fylkeskommune. 
 

13.2 Økonomi 
Beskrivelse Regnskap 2021 Budsjett 2022 Budsjett 2023 

  700001 Økonomi og styring  1 701 000 1 673 000 1 740 000 

  700100 Budsjett og økonomioppfølging  7 287 000 43 480 000 64 330 000 

  700200 Innkjøp og anskaffelser  5 016 000 8 908 000 9 822 000 

  700300 Lønn og regnskap  11 848 000 13 532 000 13 697 000 

  700301 Lønn  4 973 000 5 370 000 6 285 000 

  700400 Politisk sekretariat  5 388 000 5 236 000 8 604 000 

  700401 Politisk ledelse, råd og utvalg  31 504 000 35 974 000 35 782 000 

  700500 Virksomhetsstyring  9 460 000 9 462 000 14 804 000 

Sum 77 177 000 123 635 000 155 064 000 

I budsjettet til avdelingen for budsjett og økonomioppfølging er det avsatt 60 mill. 
kroner til å dekke lønnsoppgjør. Av dette beløpet gjelder 20 mill. kroner oppgjøret for 
2022. Videre er det lagt inn en innsparing på 9,5 mill. kroner. Innsparingen 
forutsettes realisert ved inndragning av ledige lønnsmidler ved vakanser i stillinger, 
langtidssykefravær og lignende i fylkesadministrasjonen. I tillegg er det innarbeidet 
en forventet innsparing i fylkesadministrasjonen på 1 mill. kroner. 
 
Politisk virksomhet 
Rammen til politisk virksomhet for 2023 har følgende fordeling: 
 

Politisk ledelse og utvalg Budsjett 

Fylkestinget 18 933 

Fylkesutvalget m/administrasjonsutvalget 3 242 
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Politisk ledelse og utvalg Budsjett 

Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 2 302 

Hovedutvalg for samferdsel 2 302 

Hovedutvalg for næring, klima og miljø 2 302 

Hovedutvalg for kultur, folkehelse og frivillighet 2 302 

Klagenemnda 0 

Kontrollutvalget 4 399 

Sum politisk ledelse og utvalg 35 782 

  
Agder fylkesting godkjente den fylkeskommunale partistøtten i sak 17/19 
«Godkjenning av reglement for godtgjøring til folkevalgte». Støtten består av et 
grunnbeløp per gruppe og støtte per mandat. Beløpet indeksreguleres ikke i 2023. 
  

Parti Mandater i 
fylkestinget 

Grunnbeløp 
per gruppe Mandatstøtte Budsjett 

Arbeiderpartiet 10 50 730 780 

Høyre 10 50 730 780 

Kristelig folkeparti 6 50 438 488 

Fremskrittspartiet 5 50 365 415 

Senterpartiet 5 50 365 415 

Demokratene 3 50 219 269 

Miljøpartiet de grønne 3 50 219 269 

Sosialistisk venstreparti 2 50 146 196 

Venstre 2 50 146 196 

Pensjonistpartiet 1 50 73 123 

Rødt 1 50 73 123 

Sum fylkeskommunal partistøtte 48* 550 3 504 4 054 

*Antall mandater i fylkestinget er 49, men det gis kun støtte til partier, ikke til uavhengige mandater. 

 

13.3 Politisk behandling 
Verbalforslag: 
I regjeringens budsjett for 2023 planlegger de å legge ned Eldreombudet fra juni 
2023. Agder fylkeskommune mener dette er en oppgave statlige myndigheter plikter 
å opprettholde. Agder fylkeskommune ber departementet revurdere dette forslaget, 
slik at eldre fortsatt har et ombud som taler deres sak. 
 

13.4 Medarbeidere 

Beskrivelse Årsverk 2021 Årsverk 2022 Årsverk 2023 Endring 
22/23 

Økonomi og styring 1 1 1 0 
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Beskrivelse Årsverk 2021 Årsverk 2022 Årsverk 2023 Endring 
22/23 

Budsjett og økonomioppfølging 7,5 7,5 7 -0,5 

Innkjøp og anskaffelser 10 10 10 0 

Regnskap 16,4 16,4 15,5 -0,9 

Lønn 6,2 6,2 7 0,8 

Politisk sekretariat 5,8 5 4 -1 

Virksomhetsstyring 8,5 8,5 9,5 1 

Totalsum 55,4 54,6 54 -0,6 

  

13.5 Indikatorer 
Mål Indikator Status Mål 2030 Kommentar 

God internkontroll 

Antall avvik rapportert 
i vårt avviks- og 
kvalitetssystem 
(QM+) 

Rundt 60 avvik 
meldt per måned 
i 2020 og 2021, 
med et økende 
antall ut over i 

2022. 

200 avvik (HMS, 
uønskede 
hendelser, 

kvalitetsforbedringer) 
meldes per måned 

Antall er en indikator 
på om bruken av 
systemet er reelt 

God 
økonomistyring 

Andel av midler til 
investeringsprosjekter 
som overføres til 
neste budsjettår 

Følges opp i 
årsberetningen Lavest mulig 

Indikatoren beskriver 
i hvilken grad vi 
lykkes med realistisk 
budsjettering på 
framdrift på våre 
investeringsprosjekter 

God 
finansforvaltning 

Avkastning målt mot 
referanseindeks for 
aksjefond 

- 2 % per 
01.09.22 

Høyere enn 
referanseindeks (>0) 

Det vises til løpende 
finansrapportering. 

 
Avkastning målt mot 
referanseindeks for 
rentefond 

1,8 % per 
01.09.22 

Høyere enn 
referanseindeks (>0) 

Det vises til løpende 
finansrapportering. 

God forvaltning 
av låneporteføljen 

Rentenivå 
- gjennomsnittelig 
margin målt mot 3 
mnd. NIBOR 

0,3 % per 
01.09.22 <0,6 % Det vises til løpende 

finansrapportering. 

  

13.6 Tiltak 
Mål Tiltak Beskrivelse Kommentar 

God økonomistyring Etablere 
arbeidsprosesser og 
rutiner, samt sikre 
hensiktsmessig 
organisering av 
fylkeskommunens 
portefølje av 
investeringer 
- porteføljestyring 

For å sikre god 
portefølje- og 
virksomhetsstyring er det 
nødvendig med gode 
rutiner for planlegging, 
prioritering, styring og 
rapportering av 
investeringsporteføljen. 

Arbeidet er startet opp 
høsten 2021 kobles tett 
mot innføring av et 
helhetlig system for 
virksomhetsstyring. 

 Innføre verktøy for 
bærekraftig helhetlig 

Agder fylkeskommune 
har deltatt med opsjon i 
en anskaffelsesprosess i 

Henger sammen med 
tiltaket om å innføre web-
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Mål Tiltak Beskrivelse Kommentar 
system for 
virksomhetsstyring 

regi av Viken 
fylkeskommune for 
verktøy til bruk i 
virksomhetsstyring. Vi 
tiltrådte opsjonen i mai 
2022. Årsbudsjett 2024 
vil bli utarbeidet i ny 
løsning. 

baserte 
styringsdokumenter 

 Økt økonomisk 
handlingsrom 

For å sikre en 
bærekraftig organisasjon 
vil vi i 2023 starte 
prosesser for strukturell 
effektivisering av 
organisasjonen og 
effektivisere driften 

 

God internkontroll Gjennomføre vedtatt 
strategi for innføring av 
internkontroll i Agder 
fylkeskommune 

Agder fylkeskommune 
har vedtatt en strategi for 
innføring av 
internkontrollsystem. 
Arbeidet med å iverksette 
strategien er startet opp i 
2021 og ila. 2023 så er 
strategien implementert. 

Se nærmere omtale av 
internkontrollsystemet i 
eget kapittel 

 Høy fokus på 
internkontroll i lønns- og 
regnskapsprosesser. 

Fortsette arbeidet med å 
utarbeide og 
implementere felles 
arbeidsprosesser og 
rutiner 

 

Godt omdømme, 
åpenhet og tillit 

Innføre web-publisering 
av styringsdokumenter 

Vi ønsker å gå vekk fra at 
fylkeskommunens 
styringsdokumenter 
publiseres som pdf-
dokumenter og gå over til 
publisering som 
websider. Dette vil gjøre 
dokumentene mer 
tilgjengelig for alle 
brukere og bidra til økt 
åpenhet. 

Målet er at neste 
budsjett- og 
økonomiplandokument 
skal publiseres på web. 
Fremdriften henger 
imidlertid sammen med 
hvilke verktøy som 
velges 

Digitalisering av 
prosesser 

Innføre E-handel i Agder 
fylkeskommune. 

Prosjektet skal flytte 
fokus på kontroll fra 
tidspunkt for anvisning til 
tidspunkt for bestilling. 
Skal også gi bedre 
kvalitetssikring av innkjøp 
som gjøres i 
fylkeskommunen, og 
sørge for at maler og 
avtaleverk benyttes. 

Prosjektet ble igangsatt 
tidlig i 2022. 

Fylkeskommunal 
innkjøpsmakt skal brukes 
som et strategisk verktøy 
i klima- og miljøpolitikken 

   

God Helse (3) Innkjøpsansvarlig i 
innovasjonspartnerskap 
for velferdsteknologi 

Gjelder hele det 
kommunale Agder, 
Sørlandet sykehus HF og 
fastleger. Nasjonalt 
prestisjeprosjekt. 

 



Økonomiplan 2023-2026, klimabudsjett og budsjett 2023 141(221) 

Mål Tiltak Beskrivelse Kommentar 

Ren energi for alle (7) Felles anskaffelse av 
strømleveranse til det 
kommunale Agder 

Felles avtale på kraft fra 
Ishavskraft med 
opprinnelsesgaranti 

 

Innovasjon og 
infrastruktur (9) 

Innovasjonspartnerskap, 
jf. over 

  

Innovasjon og 
infrastruktur (9) 

Innkjøpsansvarlig Det 
Digitale Agder 

Sikre bredbånd til ikke-
kommersielle deler av 
Agder 

 

Ansvarlig forbruk og 
produksjon (12) 

Egne krav ved 
anskaffelser knyttet til 
seriøst arbeidsliv, etisk 
handel, 
kvalitetssikringssystem 
og oppfølging av 
kontrakter. 

  

Stoppe klimaendringer 
(13) 

Særlig fokus på å 
redusere CO2 utslipp på 
Agder 

Vurderer egnethet av hhv 
krav og kriterier ved hver 
enkelt anskaffelse 

All reduksjon kan måles 
og følges opp. Eks: 
leasingavtale for 
kommunene på ca 500 
biler. Antall kjørte km, 
CO2 utslipp per bil mv 
kan rapporteres enkelt og 
måles. 

Samarbeid for å nå 
målene (17) 

Vi har etablert Norges 
største kommunale 
innkjøpssamarbeid med 
OFA 

25 kommuner pluss 
fylkeskommunen har 
Norges største 
innkjøpssamarbeid. 

 

  

14 Samferdsel og eiendom  

14.1 Innledning 
Hovedansvaret for direktørområdet samferdsel og eiendom er å utvikle mobilitet på 
Agder. Det innebærer å planlegge, bygge, drifte og vedlikeholde fylkesvegnettet, 
samt forvalte vegeierskapet. Direktørområdet har også ansvar for å ivareta utvikling, 
forvaltning, drift og vedlikehold av bygningsmassen som fylkeskommunen eier. Hele 
området jobber for en mer bærekraftig utvikling på Agder innenfor de respektive 
fagfeltene. 
  
Samferdsel og eiendom består av følgende avdelinger: 

• Strategi og mobilitet 
• Forvaltning, drift og vedlikehold veg 
• Utbygging veg 
• Bygg og eiendom 

  
Strategi og mobilitet 
Avdelingen har ansvar for det langsiktige arbeidet knyttet til mer bærekraftig mobilitet 
på Agder. En sentral oppgave er utarbeidelse av regional plan for mobilitet. Planen 
skal gi en tydelig retning for mobilitet knyttet til de tre dimensjonene av bærekraft; 
økonomisk, sosial samt klima og miljø. 
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Strategi og mobilitet utarbeider strategier, behovsanalyser, mulighetsstudier og 
retningslinjer til de ulike fagområdene innen mobilitet. Avdelingen har ansvar for 
konseptfasen i investeringsprosjekt, inkludert handlingsprogram for fylkesveg. Videre 
samordner og fremmer avdelingen politiske saker fra direktørområdet. 
  
Avdelingen har fagansvar for kollektivtransport, sykkel og gange, areal- og 
transportsamarbeid, byvekstavtale, sykkelbyavtaler, nullutslipps-løsninger knyttet til 
transport, jernbane, gods og havn og det digitale Agder. 
  
Forvaltning, drift og vedlikehold veg 
Agder fylkeskommune har om lag 4 000 km fylkesveg. Avdelingen ivaretar ansvaret 
for drift, vedlikehold og forvaltning av fylkesvegene. Forvaltningsansvaret innebærer 
blant annet å behandle søknader om graving i veg, etablering av avkjørsler, 
dispensasjon for byggegrenser og vurdering av støytiltak. Innhenting av vegdata, 
sikring av faglig kvalitet i planer på veg og behandling av fravik fra krav i 
vegnormalen ligger også til avdelingen. Avdelingen har tre seksjoner: drift veg, 
vedlikehold veg og forvaltning. 
  
Utbygging 
Avdelingen har ansvar for å planlegge, prosjektere og gjennomføre utbyggings-
prosjekt på fylkesveg, primært finansiert gjennom fylkeskommunens egne budsjett. 
Utbygging kan også være finansiert gjennom andre kilder som gjennomførings- og 
finansieringsavtaler med kommuner, bompenger eller gjennomføring av prosjekt for 
andre vegeiere, for eksempel Nye Veier AS. Avdelingen har tre seksjoner: utbygging 
ressurs, utbygging veg vest og utbygging veg øst. 
  
Bygg og eiendom 
Avdelingen har overordnet ansvar for forvaltning, drift og vedlikehold av 
fylkeskommunens bygg og eiendommer. I tillegg har avdelingen ansvar for å 
gjennomføre vedtatte investeringsprosjekt innen bygg. Avdelingen har utarbeidet en 
strategi for en bærekraftig utvikling av fylkeskommunenes bygg og eiendommer. 
Bygg og eiendom har fire seksjoner: drift og vedlikehold, eiendom øst, drift og 
vedlikehold, eiendom vest, utbygging eiendom og internservice. 
  

14.2 Økonomi 
Beskrivelse Regnskap 2021 Budsjett 2022 Budsjett 2023 

  800001 Samferdsel og eiendom  1 835 000 3 725 000 2 785 000 

  800100 Forvaltning, drift og vedlikehold 
- veg  1 517 000 1 465 000 1 518 000 

  800102 Drift veg  329 115 000 370 708 000 457 915 000 

  800103 Vedlikehold veg  166 594 000 204 319 000 253 745 000 

  800105 Forvaltning  0 28 933 000 30 035 000 

  800201 Forvaltning - utgått 01.01.22  22 473 000 0 0 

  800200 Forvaltning og samfunnssikkerhet-
utgått 01.06.21  1 690 000 0 0 

  800300 Strategi og mobilitet  633 777 000 604 183 000 676 414 000 

  800400 Utbygging  1 584 000 2 994 000 1 418 000 
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Beskrivelse Regnskap 2021 Budsjett 2022 Budsjett 2023 

  800402 Utbygging ressurs  17 361 000 37 367 000 21 155 000 

  800403 Utbygging veg vest  929 000 10 575 000 1 876 000 

  800404 Utbygging veg øst  2 321 000 7 595 000 1 822 000 

  800101 Drift og vedlikehold eiendom 1-
utgått 01.01.22  90 387 000 0 0 

  800104 Internservice - utgått 01.01.22  13 198 000 0 0 

  800401 Utbygging eiendom - utgått 
01.01.22  13 264 000 0 0 

  800500 Bygg og eiendom  673 000 2 312 000 12 691 000 

  800501 Drift og vedlikehold eiendom øst  0 117 131 000 121 919 000 

  800502 Drift og vedlikehold eiendom vest  615 000 32 854 000 44 874 000 

  800503 Internservice  0 13 986 000 16 358 000 

  800504 Utbygging eiendom  0 7 174 000 8 046 000 

Sum 1 297 333 000 1 445 321 000 1 652 571 000 

  
Økningen i utgifter mellom budsjett 2022 og 2023 skyldes i hovedsak sterk prisvekst, 
særlig innenfor veg og kollektivtransport. Prisvekst utover deflator er omtalt nærmere 
i teksten nedenfor. 
  
Strategi og mobilitet  
Kollektivtransport – tilskudd til Agder kollektivtransport AS (AKT) i 2023 
Samlet er det budsjettert med tilskudd på 556,4 mill. kroner til AKT i 2023. Budsjettet 
gir grunnlag for å videreføre dagens kollektivtilbud. I beløpet ligger det midler til drift 
av kollektivtransporten i Agder, inkludert skoleskyss. Det ligger også inne forslag til 
produksjonsøkninger for skoleskyss, midler til utvikling av AKT Svipp og tilskudd til 
båtruter. 
  
For å videreføre 2022-nivå på rutetilbudet, AKT Svipp og andre igangsatte prosjekter 
har det vært nødvendig å øke tilskuddet med 33,7 mill. kroner i prisvekst utover 
deflator. 
  
Det er innarbeidet en produksjonsøkning på 1,65 mill. kroner i budsjettet for 2023. 
Dette gjelder en busslinje mellom Hortemo/Nodeland og Tangvall som er viktig for at 
den nye videregående skolen på Tangvall skal fremstå som attraktiv for elever i 
området. Det vil også bidra til et helhetlig kollektivtilbud i Søgne og Songdalen, og 
det gir mulighet til fortsatt å kunne gi et brukbart kollektivtilbud på strekningen 
Brennåsen−Tangvall om hovedtraséen for bussene mellom Kristiansand og Søgne 
blir lagt på ny E39. 
  
Skoleskyssansvaret er lovpålagt. Deler av skoleskyssen gjennomføres med innleide 
drosjer. Nye kontrakter på drosje settes i drift fra 1.1.2023. Den høye 
kostnadsøkningen i drivstoffpriser har økt prisene i drosjemarkedet betydelig. 
Endelige kostnader vil komme som en del av tertialrapporteringen for 2023. 
  
Satsingen på Svipp fortsetter og skal testes i nye kommuner i løpet av 2023. Det er 
satt av 6 mill. kroner til utvikling og 7 mill. kroner til drift av AKT Svipp i 2023. Dette er 
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i helhet en videreføring fra 2022. 
  
Båtruter 
Vi har følgende båtruter på Agder: 
 

• båtrute til Sandøya og Lyngør i Tvedestrand kommune (Sørlandets Maritime 
AS) 

• MF Øisang i Risør kommune 
• billettsamarbeid med båtruter i Arendal kommune (Skilsøferja og 

Actieselskapet Kolbjørn) 
  
For samarbeidet Risør − Øisang er det en forutsetning for tilskuddet at Risør 
kommune bidrar med tilsvarende beløp. For sambandet Lyngør og Sandøya i 
Tvedestrand kommune er fordelingen 70/30 mellom fylkeskommunen og kommunen. 
Avtalen med Aktieselskapet Colbjørn og Skilsøferja AS i Arendal om felles billettering 
med AKT i Arendal for aldersgruppen 0−29 år er ute på anbud høsten 2022. Vi tar 
sikte på å inngå ny avtale før årsskiftet. 
  
I prosessen med at AKT blir et mobilitetsselskap, skal ansvaret for båtrutene og 
ferjene skal overføres til AKT etter hvert som kontraktene skal fornyes. AKT overtar 
båtrutene i Tvedestrand fra 1.1.2023. Tilskudd til båtruter i Tvedestrand utgjør 4,97 
mill. kroner. 
  
Tilrettelagt transport for personer med nedsatt funksjonsevne (TT-ordningen) 
Det er avsatt 34,85 mill. kroner i budsjettet for 2023 til TT-ordningen. Den statlige 
ordningen kommer i tillegg. I statsbudsjettet for 2023 videreføres den statlige 
ordningen i samme geografiske områder som tidligere. Det betyr at kommuner i 
tidligere Aust-Agder omfattes av ordningen, mens kommuner i tidligere Vest-Agder 
står utenfor. I tråd med vedtak i fylkestinget jobber vi for at hele Agder skal komme 
med i den nasjonale ordningen. Det er en stor utfordring å ha to ulike TT-ordninger. I 
tillegg til at vi fortsetter å søke hele Agder inn i den nasjonale ordningen, må det 
jobbes politisk mot sentrale politiske myndigheter for å få gjennomslag for dette. 
  
Fylkesvegferjer 
Agder fylkeskommune har ansvaret for følgende elektrifiserte ferjesamband i 
Flekkefjord kommune: 
 

• Fs. 919 Abelnes−Andabeløy 
• Fs. 469 Launes−Kvellandstrand 

  
Kontrakten med Boreal Sjø gjelder for perioden 1.9.2021 til 31.8.2031, med mulighet 
for ytterligere to års forlengelse. Avtalen er en bruttokontrakt hvor fylkeskommunen 
får billettinntektene og utbetaler et fastsatt tilskudd til operatøren. I 2022 ble fs. 919 
gratis for reisende, og i statsbudsjettet for 2023 er det foreslått at fs. 469 også blir 
gratis. I forslag til statsbudsjett 2023 er rammetilskuddet til fylkeskommunen økt med 
1,98 mill. kroner for å kunne innføre gratis ferje fra 16. august 2022 på strekningen 
Launes−Kvellandstrand og videreføre ordningen på sambandet 
Abelsnes−Andabeløy. I budsjettet er det lagt inn 1,3 mill. kroner for å dekke inn 
bortfall av ferjeinntekter Abelsnes−Andabeløy og 2,25 mill. kroner for beregnet 
bortfall av inntekter som følge av gratis ferje Launes−Kvellandstrand. Det statlige 
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rammetilskuddet dekker ikke inntektsbortfallet. Helårsvirkning av underfinansieringen 
er beregnet til 3 mill. kroner. Fylkestinget vil bli forelagt egen sak om innføring av 
gratis ferje. 
  
Digital infrastruktur – Det digitale Agder 
Det digitale Agder (DDA) administreres av fylkeskommunen, og arbeidet organiseres 
gjennom en styringsgruppe ledet av fylkeskommunen med deltakere på 
kommunedirektørenivå fra alle regionene i Agder. Organisering og arbeidsform har 
vist seg svært hensiktsmessig. Det er avsatt 10 mill. kroner til bredbåndsutbygging i 
2023. Det forutsettes at kommunene i Agder samlet bidrar med tilsvarende sum til 
formålet. I tillegg yter staten støtte til bredbåndsutbygging. Vi legger til grunn at den 
statlige støtteordningen videreføres. Agder har de to siste årene blitt tildelt til 
sammen 31,8 mill. kroner i statlig tilskudd. 
  

Det Digitale Agder - budsjett 2023  

DDA-administrasjon (bredbånd og telefoni) 350 000 

DDA tilskudd bredbåndsutbygging 10 000 000 

Sum 10 350 000 

Tilskuddsmidler og administrasjonsutgifter Det Digitale Agder 
  
Statlig tilskudd til ikke-statlige lufthavner 
Ordningen med tilskudd til ikke-statlige lufthavner er overført fra staten til 
fylkeskommunene som en del av regionreformen. Tilskuddet for 2023 til Arendal 
lufthavn, Gullknapp er innarbeidet med 2,39 mill. kroner. Dette er det samme beløpet 
som er innarbeidet i rammetilskuddet for 2023. 
  
Øvrige forpliktelser og tilskudd 

Øvrige tilskudd og forpliktelser Beløp Utfyllende beskrivelse 

Sykkelbyavtalene 500 000 Det er inngått fire nye avtaler for perioden 2021-
2024 som følger opp for områdene; Arendal, 
Farsund, Grimstad og Lindesnes. 

Kontingent Jernbaneforum sør 500 000 Følger samarbeidsavtalen og forutsetter 
likelydende bidrag fra Rogaland og Vestfold og 
Telemark fylkeskommuner 

Bidrag til ATP-samarbeidet i 
kristiansandsregionen 

860 000 Følger av «Avtale om permanent samarbeid om 
areal- og transportforvaltning i 
kristiansandsregionen» 

Bidrag til fremtidig byvekstavtale for 
kristiansandsregionen 

120 000 Forutsetter likelydende bidrag fra Statens 
vegvesen og Kristiansand kommune. 

Tilskudd ulike formål 2023 
  
Utviklingsmidler 
Hydrogen 
Agder fylkeskommune leder hydrogen-nettverket mellom fylkeskommunene i Norge i 
2022−2023. Fylkeskommunen deltar også i hydrogen-nettverket i Agder med en 
rekke aktører både fra næringslivet og det offentlige. Agder er kommet på Hydrogen-
kartet i Norge som ett av fem hydrogenknutepunkt. Prosjektet med 
hydrogenproduksjon på Fiskå ble anerkjent med 400 mill. kroner fra staten i 2022. 
Det er avsatt 0,5 mill. kroner til utvikling av hydrogen-prosjekt i 2023. 
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Ladeinfrastruktur 
Vi viderefører satsing på ladeinfrastruktur for el-biler. Dette innebærer en ordning 
med tilskudd til normalladere ved kommersielle destinasjoner. Vi har også en egen 
satsing på destinasjonslading ved kulturinstitusjoner som mottar offentlige tilskudd. I 
tillegg vil vi vurdere destinasjonslading ved innfartsparkeringer og ved togstasjoner 
(stasjonsbyer). Det er avsatt 2,0 mill. kroner til ladeinfrastruktur i budsjettet for 2023. 
  
Langemyrprosjektet knyttet til godstransport 
Vi deltar i et prosjekt med å realisere nullutslippsterminal på Langemyr. Søknad til 
ENOVA er under utarbeidelse. Det forventes at de deltakende partene bidrar med 
egenandeler i prosjektet. Det er avsatt 1,0 mill. kroner i 2023 til dette prosjektet. 
  
 Areal- og transportsamarbeid i arendalsregionen 
Etter modell fra kristiansandsregionen, leder fylkeskommunen arbeidet med å 
etablere et mer forpliktende areal- og transportsamarbeid i regionbyen Arendal. Dette 
gjelder kommunene Arendal, Grimstad, Froland og Tvedestrand. 2023 vil gå med til å 
avklare rammer og ambisjoner for et forpliktende samarbeid. Fylkeskommunen har 
fra og med 2024 satt av 0,5 mill. kroner årlig. 
  
Forebyggende trafikksikkerhetstiltak 
Vegtrafikkloven gir fylkeskommunene ansvar for å koordinere det forebyggende 
trafikksikkerhetsansvaret i fylket. God trafikksikkerhet handler om livskvalitet og 
opplevd trygghet. I budsjettet for 2023 er det avsatt 11,34 mill. kroner til 
forebyggende trafikksikkerhet. Midlene brukes til drift av ulike tiltak/aktiviteter som 
18pluss, Nullvisjonen, Trafoen, Myra sykkelgård og prosjekter på skolene. 
  
Drifts- og vedlikeholdstiltak på veg 
Formålet er å skape god fremkommelighet og over tid bevare vegkapitalen. Den 
største utfordringen nå er prisutviklingen som har vært som følge økte energipriser 
og priser på viktige innsatsfaktorer, som for eksempel bitumen som benyttes i 
produksjon av asfalt. Prisutviklingen i 2022 skaper stor usikkerhet knyttet til videre 
prisvekst. I 2022 er ordinær budsjettramme økt med 15 prosent for å kunne utføre 
planlagt aktivitet. 
 
I 2023 vil Agder fylkeskommune overta tidligere E39 på vegstrekningen 
Grauthelleren til Døle bru. I juni 2022 overtok fylkeskommunen ansvaret for tidligere 
E39 på strekningen Døle bru-Ime. I tillegg overtas ny adkomstveg til Mjåvann 
industriområde. Samlet sett utgjør dette 44,7 km med ny fylkesveg i 2022 og 2023. 
Driftskostnaden øker som følge av mer veg, og kostnadsveksten er hensyntatt i 
budsjettet, med forbehold om at kontrakter ennå ikke er inngått. 
 
Kostnadsindeksen for drift og vedlikehold på veg har over flere år vist en langt 
høyere prisvekst enn det som fylkeskommunen blir kompensert gjennom deflator i 
statsbudsjettet. I 2022 er det en prisvekst på over 15 prosent sammenlignet med 
2021, mens kommunal deflator var 2,5 prosent. 
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Differanse mellom kommunal deflator og reell prisvekst *år  
Drift- og vedlikeholdskontrakt i Setesdal skal fornyes 1. september i 2023. Det legges 
opp til en videreføring av byggherrestyrt kontrakt. To vegoppmerkingskontrakter skal 
også fornyes i 2023. Det legges opp til å slå sammen vegoppmerkingskontraktene, 
slik at vi får en stor kontrakt i Agder. Vurderinger knyttet til markedsituasjonen tilsier 
at vi kan forvente en større prisøkning enn normalt i nye anbud. 
  

Drifts og vedlikeholdsbusjett (hele 1000 kroner, 
ekskl. mva)  Budsjett 2022 Budsjett 2023 Endring(%) 

Driftskontrakter 346 702 432 088 25 % 

Vegoppmerking 15 400 18 389 19 % 

Bruer og ferjekaier 24 380 27 113 11 % 

Strøm 14 500 30 877 113 % 

Asfalt og dekkelegging 92 000 110 700 20 % 

Øvrig vedlikehold fylkesveger 21 500 25 602 19 % 

Tunneler 300 321 7 % 

Elektro og veglys 18 834 21 991 17 % 

Netto ramme 533 616 667 081 25 % 

Budsjett drifts- og vedlikeholdsutgifter veg 2022 og 2023 
Det forventes en fortsatt høy prisvekst i 2023 og det er lagt til grunn 7 prosent økning. 
Deflator i 2023 er til sammenligning på 3,7 prosent. Det er usikkerhet knyttet til 
estimatet for prisvekst. Konsekvensen av prisøkning vil bli fulgt opp løpende og vil bli 
rapportert i tertialrapportene. 
  
Endringer utover prisvekst er en økning i kostnader på om lag 21,6 mill. kroner. Det 
gjelder nye og endrede kontrakter i Åseral, Grønt Agder øst, Åmli, Setesdal og 
Kristiansand. I de byggherrestyrte kontraktene for Setesdal og Sirdal er det behov for 
ekstra midler for å dekke byggherrekostnader. 
  
Som følge av budsjettsituasjonen i 2023 må en innenfor drift og vedlikehold redusere 
aktiviteten med om lag 15 mill. kroner sammenlignet med 2022. Det legges opp til å 
spare 0,5 mill. kroner i strømkostnader. Det betyr at vi må slukke veglys langs 
enkelte vegstrekninger. Øvrig aktivitet reduseres med om lag 14,5 mill. kroner 
innenfor drift og vedlikehold av veg. For drift blir det mindre bestillingsarbeid til 
oppgaver som utskifting av skilt, hogst langs vegnettet/grøfterensk, mindre grus til 
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grusveger, tømming av sandfang i kummer, kantslått med mer. For vedlikehold veg 
blir det mindre bestillingsarbeid innenfor kontraktene på elektro, rekkverk, bruer og 
ferjekaier og noe på dekkelegging. 
  
Fylkeskommunen har økt oppmerksomhet knyttet til prioriteringer for å unngå forfall 
på vegnettet. Budsjettreduksjoner bør derfor så langt det er mulig tas på tiltak som 
ikke øker forfallet. Vi vil blant annet vurdere å justere vinterdriftsklasse på enkelte 
lavtrafikkerte veger, redusert standard på drift av rasteplasser, og redusert 
strømforbruk. Reduksjon av økonomiske rammer og klimagassutslipp vil ligge til 
grunn for de tiltakene som gjøres. 
  
Utvidet fylkeskommunalt vegnett 
Agder fylkeskommune er i dialog med Nye veier As om overtakelse av gammel veg 
på strekningen Kristiansand Vest-Mandal øst. Det er enighet om et tilskudd til Agder 
fylkeskommune på 23 mill. kroner for å oppfylle tekniske krav ved overlevering i tråd 
med regelverket. Tilskuddet øremerkes til drift- og vedlikehold og vil bli benyttet til å 
gjøre nødvendige tiltak. 
  
Forfall på fylkesvegnettet  
Våren 2021 publiserte Agder fylkeskommune en rapport om kritisk forfall langs 
fylkesvegnettet. Kritisk forfall er definert som feil og mangler som kan hindre 
fremkommelighet eller forhold knyttet til trafikksikkerheten. Den gang var det estimert 
et behov for cirka 900 mill. kroner for å utbedre kritisk forfall. 
  
Vurderinger av vegdekke inngikk ikke som en del av forfallet i rapporten. Det er store 
behov for å asfaltere flere fylkesveger. For å unngå økt forfall er det beregnet at 
gjennomsnittlig dekkelevetid bør være 12 år.  I 2022 var gjennomsnittet mellom hver 
gang en veg ble asfaltert 20,3 år. I 2023 vil gjennomsnittet øke. For å unngå forfall 
må det reasfaltere cirka 285 km årlig. Den store kostnadsøkningen for asfalt vil 
forverre situasjonen, og det må gjøres gode faglige vurderinger i prioriteringene. 
  
Staten har initiert et arbeid med å kartlegge det totale forfallet på fylkesvegnettet i 
Norge. Arbeidet forventes å bli ferdigstilt i løpet av 2023 slik at det kan bli lagt til 
grunn for Statsbudsjettet i 2024. Statens vegvesen er ansvarlig for fremdriften i dette 
arbeidet. Uten økte statlige tilskudd vil det ikke være mulig å redusere forfallet på 
fylkesveiene. 
  
Aktivitet i driftskontraktene 
Det er mulig å gjøre mengdejusteringer på +/- 15 prosent i forhold til kontraktsfestet 
beløp. Avtalte mengdebestillinger må oppfylles i kontraktsperioden. 
Bestillingsarbeidet tilpasses budsjettrammen for 2023. 
 
Agder fylkeskommune har byggherrestyring av driftskontraktene i Sirdal, Åseral, 
Setesdal og Tovdal-Mykland. I byggherrestyrte kontrakter vurderer fylkeskommunen 
selv behovet for drifts- og vedlikeholdsoppgavene. Fylkeskommunen påtar seg også 
en større risiko for skader som følge av hendelser sammenlignet med de tradisjonelle 
funksjonsstyrte kontraktene. Finansiering av slike tiltak må normalt dekkes innenfor 
avsatte budsjettmidler. 
  
For drift av veg vil det være en stegvis innfasing av nullutslippskjøretøy etter hvert 
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som teknologien blir moden nok. For å kunne tilrettelegge for nullutslippskjøretøy må 
det også være tilrettelagt med nødvendig infrastruktur i aktuelle områder. I Setesdals-
kontrakten som starter opp neste år anses det ikke som mulig å stille krav om 
nullutslipp for store kjøretøy og for traktorer. I Setesdals-kontrakten legges det til 
grunn at tunge kjøretøy skal være typegodkjent til Euro 6 og Steg 4 for traktorer og 
anleggsmaskiner. Det vil si utslippskrav for utstyr som skal brukes i 
kontraktsområdet. 
 
Asfalt og dekkelegging 
Byggekostnadsindeks for asfaltering var 22,7 prosent i 2. kvartal i 2022 
sammenlignet med samme tid foregående år. 
  
Årlig kjøreres det gjennom store deler av vegnettet med egen målebil hvor det måles 
spor og jevnhet. Dette gir grunnlag for prioriteringer i asfaltprogrammet. 
 
I 2023 legges det opp til at alle nye asfaltkontrakter i Agder får krav til EPD 
(Environmental Product Declaration). I 2022 prøvde vi for første gang ut denne 
vektingen i to av fire kontrakter, der entreprenøren med det laveste utslippet av CO2 
beholdt sin kontraktsum, mens de øvrige tilbyderne fikk et påslag per kg CO2. I 2023 
legges det opp til at alle asfalt-kontraktene skal ha klimavekting. Konkret beskrivelse 
vil avklares i arbeidet med asfaltprogrammet. 
 
Bruer, ferjekaier og fiskerihavner 
Det utføres årlig bruinspeksjoner. Det forventes en noe lavere aktivitet knyttet til tiltak 
i 2023. 
  
Det er gjort vedtak om tilbakeføring av fiskerihavner med næringsaktivitet til staten. 
Det gjelder fem av totalt 16 fiskerihavner i Agder. For ikke-næringsaktive 
fiskerihavner vil aktuelle kommuner tilbys disse vederlagsfritt. For fiskerihavner der 
det verken er fylkeskommunal eller kommunal interesse, vil det bli gjennomført et 
arbeid for å avhende disse havnene. Avklaringer om eierskap vil gjøres i løpet av 
2023. 
  
Strøm og veglys  
Det budsjetteres med en gjennomsnittspris for strøm på 2,16 kroner per kWt. Det er 
en økning fra estimatet på 1 krone kWt i 2022. Fylkeskommunen bruker totalt 
ca. 34 000 000 kWt per år, av dette bruker vei ca14 864 000 KWt per år. 
  
Overtakelse av tidligere E39 medfører at fylkeskommunen har overtatt 44 km med 
lyssatte vegstrekninger fra staten. 
  
For å spare energi vil det bli gjort en vurdering av om belysning på enkeltstrekninger 
kan slukkes eller bygges om til aktivitetsstyrte anlegg og vurdere utbytting av 
konvensjonelle lamper til LED. Alle nyanlegg bygges med LED-lamper. 
  
Utbygging veg 
Utbyggingsavdelingen planlegger, prosjekterer og gjennomfører utbygging av 
fylkeskommunale veger. Oppgavene spenner fra gjennomføring av mindre 
trafikksikkerhets- og kollektivtiltak til utbygging av kompliserte veganlegg med 
konstruksjoner som veg i dagen, tunneler og bruer. 
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Avdelingen involveres i andre prosjekter enn de som prioriteres i fylkeskommunens 
budsjett og økonomiplan. Når private aktører eller kommuner ønsker å gjøre tiltak på 
fylkesveg inngås såkalte gjennomføringsavtaler for tiltak som bekostes av andre enn 
fylkeskommunen. Avtalene inneholder vilkår som sikrer at veganleggene får samme 
standard og kvalitet som våre egenbygde tiltak, og følges opp fra 
utbyggingsavdelingen. 
  
Finansieringsavtaler 
Fylkestinget har vedtatt at det kan inngås finansieringsavtaler med kommunene på 
Agder, og det ligger an til å inngås finansieringsavtaler med flere kommuner i 2023. I 
slike saker opptrer avdelingen som byggherre, noe som innebærer at vi må gjøre 
samme plan- og prosjekteringsarbeid, samt oppfølging i byggeperioden som egne 
prosjekter. Fylkeskommunen er positive til begge typer avtaler, men de krever 
betydelig deltagelse fra utbyggingsavdelingen. 
  
For å opprettholde kapasiteten og unngå forskyvning av fremdrift i vegprosjekter 
vedtatt i handlingsprogram for fylkesveger, vil det bli inngått rammeavtaler med 
private rådgivningsfirma. I tillegg legges det opp til leie av personell i enkeltprosjekter 
gjennom ordinære anbudskonkurranser for rådgivere. 
  
Klimabudsjett og klimaregnskap 
I 2023 vil vi jobbe videre med klimabudsjett og klimaregnskap for utvalgte 
vegprosjekter. Klima var innarbeidet som et kriterium ved valg av entreprenør i 
konkurransen for prosjekt ny veg til Arendal havn (pågår), og vil bli det også når 
prosjekt fv.42 Viksvann i Lyngdal lyses ut i 2023. Det er valgt forskjellig tilnærming i 
de to prosjektene, noe som gir verdifull innsikt i hvilken metodikk som passer i 
kommende prosjekter. 
  
Næringsvegene 
Budsjettvedtaket for 2022 ga avdelingen som oppgave å utrede og bygge fire svært 
omfattende prosjekter knyttet til næringsveger. Næringsvegene er store prosjekter 
som krever mye planlegging og prosjektering, og som derfor tar betydelige ressurser 
i organisasjonen. 
  
Tunnelprosjektene  
Tunnelprosjektene viser seg mer krevende og omfattende enn antatt da 
handlingsprogrammet ble vedtatt. Tolkning av regelverk og nye lovpålagte oppgaver, 
samt høy prisvekst gir oss store utfordringer. Tunnelprosjektene i 
handlingsprogrammet må tilfredsstille tunnelsikkerhets-forskriftens krav til 
oppgradering innen utgangen av 2024. Dette er krav som det ikke er mulig å innfri 
innenfor dagens økonomiske rammer. Det blir lagt frem saker til politisk behandling 
når oppdatert kostnadsoverslag for prosjektene foreligger. Investeringsprosjektene er 
nærmere omtalt i investeringskapitelet i dette dokumentet. 
  
Bygg og eiendom 
Avdelingen har overordnet ansvar for forvaltning, drift og vedlikehold av 
fylkeskommunens bygg og eiendommer, i tillegg til ansvar for å gjennomføre vedtatte 
investeringsprosjekter innen bygg. Overordnet mål er å sikre at eiendomsmassen 
understøtter virksomhetens funksjonelle mål på en best mulig måte samt bidra til at vi 
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når de overordnede målene i RPA 2030. 
  
Drift og vedlikehold av eiendom 
Bygg og eiendomsavdelingen har ansvar for ca. 300 000 m2 eide lokaler i Agder 
fylkeskommune. Fylkeskommunen leier i tillegg ca. 150 000 m2 fordelt på 25 
haller/idrettsanlegg, 27 tannklinikker, fylkeshus, fire prosjektkontor, samt diverse 
lokaler til undervisning. Dette forvaltes gjennom ca. 85 avtaler med private og 
offentlige aktører. I løpet av 2022 er det inngått ny leieavtale for bruk av ny 
flerbrukshall i Flekkefjord, samt noe utvidet areal i fylkeshuset. I Grimstad er 
leieavtale for tannklinikk avsluttet da fylkeskommunen har tatt i bruk ny eid 
tannklinikk. Det pågår også avslutning av leieforholdet i Kristiansand for fagskolen, 
og dette lokalet vil bli tilbakelevert utleier i løpet av 2023. 
  
Budsjettet for drift og vedlikehold av eiendom inkl. leiekostnader er på om lag 160 
mill. kroner. I 2022 ble det dessuten bevilget 30 mill. kroner eks. mva. i 
skolebruksplan Agder, der drift og vedlikehold eiendom skal disponere en andel av 
dette. 
  
I 2022 er ny fagskole og tannklinikk i Grimstad tatt i bruk. Det er lagt inn drift og 
vedlikeholdsmidler for dette i budsjettet. Fra desember 2022 overtas også ny skole 
på Tangvall. Fylkeskommunens utgifter til drift og vedlikehold av denne 
bygningsmassen er beregnet til ca. 5,8 mill. kroner, inklusiv renhold, bygg drift, strøm 
m.m. I tillegg kommer det større utgifter til fremtidig utskiftning og driftsutgifter med 
5,16 mill. kroner som er pliktig avsetning til fond. Tangvall skoles styringsgruppe 
(Sameiestyret) vil håndtere dette og dermed ikke inngå i nåværende ordinære 
drift/vedlikeholdsportefølje i vest. Det er opprettet et eget FDV styre som får det 
budsjettmessige ansvaret. 
  
Bygg og eiendomsavdelingen forvalter også fire kulturbygg/-anlegg. Dette omfatter 
fjellhall og kafeteria ved Lindenes fyr (1 000-årsstedet), Mabergåsen fjellhall på Lista 
og nybygg ved Norberg fort i Farsund kommune. 
  
Arbeidet med å harmonisere drift, vedlikehold og organisering av fylkeskommunens 
eiendomsmasse videreføres. Det er utarbeidet en egen eiendomsstrategi. Det 
overordnede målet med eiendomsstrategien er å sikre at eiendomsmassen 
understøtter virksomhetenes funksjonelle, klimamessige og økonomiske mål på en 
god måte. 
  
I budsjett for 2023 er det avsatt 10 mill. kroner til ENØK-tiltak i fylkeskommunens eide 
bygninger. Skal fylkeskommunen nå sitt vedtatte mål om 30 prosent reduksjon i 
energibruk innen 2030, så kreves det bygningsmessige og tekniske tiltak. Det vil i de 
enkelte prosjektene bli gjort en vurdering av hva som gir best nytte av å gjøre tiltak 
for å spare eller produsere energi (solceller). 
  
Av budsjettet på ca. 160 mill. kroner er det avsatt 16,5 mill. kroner eks. mva. til 
vedlikehold. På grunn av budsjettsituasjonen er vedlikeholdsbudsjettet redusert med 
5 mill. kroner. 
  
Leieavtaler til fylkeskommunen er i hovedsak prisjustert med konsumprisindeks. Det 
betyr at prisveksten på disse avtalene har vært på 5,3 prosent for 2022, noe som er 
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vesentlig høyere enn tidligere år. Prognoser tilsier at prisveksten for avtalene for 
2023 vil bli ytterligere høyere enn i 2022. I fylkeskommunens leieavtaler er det i 
mange tilfeller også en andel av felleskostnader som inneholder bl.a. 
oppvarmingskostnader (strøm/fjernvarme). Den spesielt høye økningen i disse 
kostnader har også ført til at utgiftene til leie av lokaler øker ut over vanlig 
prisstigning. Dette er innarbeidet i budsjettet. 
  
Internservice 
Internservice er organisert som egen seksjon under bygg og eiendomsavdelingen. 
På administrasjonsbygget inngår intern drift, renhold, kantine og 
resepsjon/sentralbord i porteføljen, og på fylkeshuset inngår intern drift og 
resepsjon/sentralbord. 
  
Prosessen med å utnytte og fylle opp lokalene på administrasjonsbygget i Arendal 
pågår kontinuerlig. Agder Arbeidsmiljø IKS og prøvestasjon for helsefag flyttet inn i 
2021. IKT Agder IKS og deler av prosjektet «tiltak for ungdom i østre Agder» (LOS 
ordningen) har flyttet inn i 2022. 
  
Det er nå begrenset med ledige lokaler i byggene. Det vil bli jobbet videre med å leie 
ut lokaler primært til fylkeskommunal eller tilstøtende virksomhet. 
 

14.3 Politisk behandling 
Samferdsel og eiendom: 
 

1. Det bes om en oversikt over hvilke fylkeskommunale bygg administrasjonen 
ønsker å innføre p-avgift på.  

2. Det bes om en sak der en utvidelse av Nullvisjonen Agder til større deler av 
fylket utredes. Eventuelle merkostnader innarbeides i 1. tertial. 

3. Økningen av midlene til programområdet TS-midler øremerkes til prosjekter 
som bedrer trafikksikkerheten for MC etter innspill fra MC-forum. 
Hovedutvalget fordeler tildelingen.  

4. Fylkestinget har ambisjon om å gjennomføre vedtatt handlingsprogram, og 
prosjekter i tråd med dette. Prosjekter uten planleggingsmidler dekkes 
innenfor rammen.  

5. Fylkestinget ber om at det etableres kontakt med Kvinesdal kommune om 
oppgradering av Fv. 465 til Knaben. Dette kan sees i sammenheng med 
finansieringsordningen for investeringer i fylkesveg.  

6. Basert på pågående piloter legges det fram en sak som ser på mulighet for 
utvidelse av SVIPP i distriktskommuner, spesielt rettet mot ungdom. Alle 
distriktskommuner og ungdomsråd inviteres til å delta i arbeidet. 

7. I budsjett for 2023 prioriteres det å opprettholde AKT’s driftsnivå. Per d.d. er 
mål i inngått avtale (Belønningsavtalen) om redusert biltrafikk i 
Kristiansandsregionen ikke oppfylt, og perioden for avtalen avsluttes 
31.12.2023. I løpet av 2024 vil oppspart egenkapital i AKT til disposisjon for 
produksjonsøkning, være brukt opp. Dette vil redusere egenkapitalbidrag fra 
AKT i 2024, og senere år med ca. 25 mill. kroner per år. AKT sitt oppdrag er 
ambisiøst og gjør det nødvendig med produksjonsvekst både i Kristiansand og 
ellers i fylket. Det legges fram en redegjørelse til fylkestinget om status og 
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konsekvenser av denne økonomiske utfordringen, i 2. kvartal 2023 før 
framlegging av budsjett 2024. 

30. Fylkestinget ser positivt på at prosjektet FV415 Simonstad - Hovdefjell lyses ut 
på anbud så snart som mulig. Fylkestinget ønsker en orientering om 
prosjektets fremdrift etter at anbudsprosessen er gjennomført. 

 

14.4 Medarbeidere 

Beskrivelse Årsverk 2021 Årsverk 2022 Årsverk 2023 Endring 
22/23 

Samferdsel (fylkesdirektør) 1,0 1,0 1,0 0,0 

Forvaltning, drift og vedlikehold veg 49,8 57,0 57,1 0,1 

Forvaltning og samfunnssikkerhet 1,0 0,0  0,0 

Strategi og mobilitet 13,8 13,8 13,8 0,0 

Utbygging veg 50,0 52,7 55,4 2,8 

Bygg og eiendom 44,2 66,2 67,1 0,9 

Totalsum 159,8 190,6 194,4 3,8 

Samferdsel og eiendom har økt bemanningen med 3,8 årsverk. Endring fra 2022 
består i: 

• Utbygging veg har økt med ett årsverk som geoteknikker og ett årsverk som 
grunnerverver på grunn av arbeidsmengde.  

• Bygg og eiendom har økt med ett årsverk til ny driftsstilling i driftsbygg vest, 
knyttet til Søgne videregående skole. 

  

14.5 Indikatorer 
Følgende nøkkeltall gir bakgrunnsinformasjon om vegnettet i Agder: 

Nøkkeltall  

Andel av vegnettet som er fylkesveger 45 % 

Andel av fylkesvegnettet som har fast dekke 85 % 

Andel av fylkesvegnettet som er tillatt for 10 tonns akseltrykk 86 % 

Antall vegbruer/konstruksjoner på fylkesvegnettet 1 090 

Antall ferjesamband i Agder 2 

  
Nøkkeltall eiendom: 

Nøkkeltall  

Areal eide lokaler (m2) 316 000 

Antall leide haller/idrettsanlegg 25 

Areal leide haller/idrettsanlegg 150 000 

Antall tannklinikker 28 

Areal skoler /kontorer (m2) 35 000-45 000 

Antall avtaler private og offentlige aktører som forvaltes 85 
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Arbeidet med å utarbeide indikatorer for å følge opp mål og resultater innenfor 
direktørområde samferdsel og eiendom er i en startfase. Foreløpig rapporteres det 
kun på en indikator knyttet til oppfølging av gevinster fra innføring av verktøyet ISY 
prosjektøkonomi. 
  

Mål Indikator Status Mål 2030 Kommentar 

Vi realiserer 
gevinster fra 
prosjekter. 

Andel nye prosjekt 
som bruker ISY 
som verktøy 

  Gevinstrealisering 
ISY 
prosjektøkonomi 

  

14.6 Tiltak 
Mål Tiltak Beskrivelse Kommentar 

Å utvikle Agder til en 
miljømessig, sosialt og 
økonomisk bærekraftig 
region i 2030 – et 
attraktivt 
lavutslippssamfunn med 
gode levekår. 

Utarbeide Regional plan 
for mobilitet 2022-2024 

Regional plan for 
mobilitet skal gi en 
tydelig bærekraftig 
retning for utviklingen av 
mobilitet på Agder. Det 
planlegges endelig 
vedtak i juni 2023. 

 

 Samarbeidsmøter innen 
samferdsel med 
kommunene i Agder 

Politisk og administrativ 
deltakelse. 
Gjennomføres 
annethvert år per 
kommune. 

 

Transportbehovet på 
Agder er redusert og 
nødvendig infrastruktur 
for et lavutslippssamfunn 
er bygd ut. 

Fylkeskommunen bygger 
ut digital infrastruktur som 
bidrar til å redusere 
transportbehovet. 

Fylkeskommunen, ved 
avdeling strategi og 
mobilitet, administrerer 
dette arbeidet gjennom 
Det Digitale Agder. 

 

Nødvendig infrastruktur 
for et lavutslippssamfunn 
er bygd ut. 

Bidrag til 
fylkessamarbeidet 
Jernbaneforum Sør 

Fylkeskommunen deltar 
aktivt i fylkessamarbeidet 
Jernbaneforum Sør og 
koordinerer driften av 
samarbeidet. 

 

 Etablere nødvendig 
infrastruktur for drift av 
kollektivtransport. 

Fylkeskommunen, som 
kollektivmyndighet, tar 
ansvar for eierskap til 
viktig 
kollektivinfrastruktur. 

 

 Gang- og sykkelveg 4 km 
fra alle skoler 

Tilrettelegge for at alle 
barn kan gå og sykle 
trafikksikkert til skolen 

 

 Gang- og sykkelveg i byer 
og tettsteder. 

Etablere 
sammenhengende gang- 
og sykkelveger i alle byer 
og tettsteder 

 

 Ladeinfrastruktur Tilskuddsordning til 
destinasjonslading ved 
reiselivsdestinasjoner, 
kulturinstitusjoner. 

 

 Hydrogenanlegg for 
tungtransport 

Utbygging av 
infrastruktur for hydrogen 
og ammoniakk for 
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Mål Tiltak Beskrivelse Kommentar 
elektrifisering av 
tungtransport på land og 
for skipsfart. 

Agder er forberedt på 
fremtidens 
transportløsninger og 
lavere klimautslipp på 
Agder 

Elektrifisering av 
kollektivtransporten. 

Gradvis elektrifisering av 
bussparken på Agder. 
Agder fylkeskommune 
setter mål innen 
klimareduksjon av egen 
drift,  at i 2030 er 90 % 
av kollektivtransporten 
utslippsfri. 

 

 Elektrifisere 
drosjetransporten 

Agder fylkeskommune 
og AKT stiller krav til 
nullutslipp i drosjeanbud 
på skolekjøring, 
spesialskyss, 
bestillingstransport og 
transport for mennesker 
med nedsatte 
funksjonsevne (TT-
ordningen) 

 

 Utvikle Sørlandets 
godsterminal på Langemyr 
i Kristiansand. 

Prosjektet er en utvikling 
av et 
transportknutepunkt for 
fremtidsrettede 
energiløsninger. 

 

 Agder fylkeskommune 
deltar i prosjektet 
«Fellesbestillingstransport» 
sammen med Agder 
kollektivtrafikk, Sørlandet 
sykehus HF, og 
Pasientreiser HF. 

Prosjektets mål er å 
samordne offentlig 
bestillingstransport for å 
få kvalitet i tjenestene og 
bedre utnyttelse av 
teknologi og ressurser 

 

Andelen reiser er foretatt 
til fots, med sykkel og 
kollektiv er økt 

Samarbeid om treparts 
sykkelbyavtaler med 
Arendal, Grimstad, 
Lindesnes (Mandal) og 
Farsund kommune samt 
Statens vegvesen 

Fylkeskommunen leder 
arbeidet. Målet er å øke 
andelen syklende og 
gående med 25 prosent i 
perioden fra 2020-2024 

 

 Deltagelse i nasjonalt 
nettverk for gåing og 
sykling 

Øke fokus på, og 
kunnskap om, 
tilrettelegging for gåing 
og sykling 

 

 Agder fylkeskommune og 
Region Midtjylland deltar i  
et forprosjekt under 
Interreg-prosjektet for 
Øresund-Kattegat-
Skagerrak (ØKS) med tittel 
"Hvordan gjøre 
kollektivtransporten 
attraktiv etter Covid-19" 

I 2023 jobber vi videre 
med et hovedprosjekt 
knyttet til fremtidens 
transport. 

 

Bidra til attraktive reiser 
med toget, og til 
næringsetableringer og 
befolkningen i distriktene 
kan øke. 

Videreutvikle 
stasjonsbyene i Agder som 
oppfølging av vedtak 93/20 
i fylkestinget. 

I samarbeid med 
kommunene og Bane 
Nor jobber 
administrasjonen videre 
med å utrede potensialet 
i stasjonsområdene. 
Dette organiseres som et 
eget prosjekt. 
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Mål Tiltak Beskrivelse Kommentar 

 Videreutvikle fleksible 
mobilitetsløsninger (som 
AKT Svipp) 

Agder kollektivtrafikk og 
fylkeskommunen jobber 
videre med AKT Svipp 
som pilot i nye områder 
og til ulike målgrupper 

 

 Videreutvikle 
kundeinformasjon, sanntid, 
ruteopplysning og 
billettinformasjon 

Se ulike transportformer i 
sammenheng uavhengig 
av operatører 

 

Fornybar 
energiproduksjon og 
utvikling av 
solenergibransjen 

Montere solcelleanlegg på 
taket av bygninger i 
forbindelse med 
utskiftinger 

Hensikten er å redusere 
fylkeskommunens 
energiforbruk, gjøre 
byggene mer 
energinøytrale og øke 
kunnskapen om 
solenergi blant elevene i 
videregående skole 

 

  

15 Utdanning  

15.1 Innledning 
Utdanning utfører lovpålagte tjenester for befolkningen innenfor hovedområdene: 
 

• videregående opplæring i skole og bedrift inklusive voksne med rett til 
videregående opplæring 

• opplæring av grunnskoleelever i sosiale og medisinske institusjoner 
• opplæring innenfor kriminalomsorgen 
• fagskoleutdanning 
• oppfølgingstjeneste, herunder tilbud til ungdom i målgruppen som er utenfor 

videregående opplæring. 
• pedagogisk psykologisk tjeneste 
• karriereveiledning og andre pedagogiske støttetjenester 

  
Agder fylkeskommune har 18 videregående skoler, fagskole, SMI skole og 
Karrieresenter fordelt på tre geografiske lokasjoner. I fylkesadministrasjonen er 
utdanning organisert i fire avdelinger. 
  
Avdeling for opplæring og karriereveiledning 
Avdeling for opplæring og karriereveieledning har ansvar for å følge opp skolene, og 
videreutvikle og styrke skolenes profesjonsfellesskap og opplæringskvalitet. Inkludert 
er ansvaret for opplæring av voksne og gjennomføring av eksamen. Avdelingen 
samarbeider med kommunene, næringslivet og UH-sektoren for å sikre kvalitet i hele 
opplæringstilbudet. 
  
Avdeling for fag- og yrkesopplæring 
Fag- og yrkesopplæring har ansvar for opplæringen til lærlinger og lærekandidater 
som ønsker å fullføre sin opplæring med fag-, svenne-, og kompetansebrev som mål. 
Hovedmålet vårt er å formidle alle våre ungdommer og voksne til en læreplass. 
Alternative læringsløp inngår i avdelingens ansvarsområde. Avdelingen samarbeider 
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med flere aktører innenfor feltet både internt og eksternt. Samarbeidet med skolene 
er vektlagt sterkere i kommende planperiode. 
  
Avdeling for inntak og elevtjenester 
Avdelingen er delt i to hovedområder, Inntak og elevtjenester, men har også ansvar 
for skoleadministrative systemer. Inntak har ansvaret for utarbeidelsen av 
tilbudsstrukturen og dimensjoneringen og inntak til videregående opplæring. 
Elevtjenesten har ansvaret for faglig oppfølging og utvikling av elevtjenestene ved 
skolene samt oppfølgingstjenesten. 
  
Pedagogisk-psykologisk tjeneste 
Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) arbeider for elever, lærlinger og 
lærekandidater som opplever at deres utfordringer gjør det vanskelig å følge den 
ordinære opplæringen i skole eller bedrift. PPT utarbeider bl.a. sakkyndig vurdering 
og tilrår spesialundervisning. 
 

15.2 Økonomi 
Beskrivelse Regnskap 2021 Budsjett 2022 Budsjett 2023 

  9000 Utdanning  -6 808 000 3 177 000 -2 523 000 

  9001 Opplæring og karriereveiledning  -103 160 000 -17 479 000 -14 761 000 

  9002 Fag- og yrkesopplæring  325 535 000 367 787 000 380 365 000 

  9003 Inntak og elevtjenester  25 798 000 48 175 000 39 252 000 

  9004 Opplæring i videregående skole 
- utgått fra 010121  -1 000 0 0 

  9005 Pedagogisk-psykologisk tjeneste  22 361 000 25 988 000 24 511 000 

  9101 Arendal vgs.  94 430 000 88 875 000 88 072 000 

  9102 Byremo vgs.  30 358 000 28 370 000 29 051 000 

  9103 Dahlske vgs.  127 201 000 113 141 000 124 457 000 

  9104 Eilert Sundt vgs.  81 675 000 79 340 000 93 302 000 

  9105 Flekkefjord vgs.  93 879 000 81 976 000 91 624 000 

  9106 Kristiansand katedralskole Gimle  180 406 000 171 075 000 182 326 000 

  9107 Kvadraturen vgs.  170 810 000 156 075 000 171 419 000 

  9108 Lillesand vgs.  77 854 000 67 038 000 68 500 000 

  9109 Mandal vgs.  140 958 000 112 660 000 118 662 000 

  9110 Risør vgs.  42 045 000 35 724 000 41 253 000 

  9111 Sam Eyde vgs.  271 288 000 232 093 000 250 496 000 

  9112 Setesdal vidaregåande skule  54 026 000 48 071 000 50 395 000 

  9113 Sirdal vgs.  12 695 000 11 587 000 12 659 000 

  9114 Søgne vgs.  30 158 000 31 791 000 44 638 000 

  9115 Tangen vgs.  144 464 000 135 946 000 159 296 000 

  9116 Tvedestrand vgs.  102 058 000 82 254 000 89 391 000 

  9117 Vennesla vgs.  68 534 000 57 999 000 68 107 000 

  9118 Vågsbygd vgs.  79 963 000 76 044 000 80 315 000 
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Beskrivelse Regnskap 2021 Budsjett 2022 Budsjett 2023 

  9121 SMI-skolen Agder  39 026 000 43 246 000 43 812 000 

  9130 Karriere Agder  17 117 000 33 584 000 16 558 000 

  9140 Fagskolen i Agder  43 251 000 51 682 000 55 849 000 

Sum 2 165 921 000 2 166 219 000 2 307 026 000 

  
Økt fullføring i videregående opplæring har i flere år vært den viktigste 
enkeltsatsingen innen utdanning. Innsatsen har ført til en betydelig økning i antall 
unge og voksne som fullfører opplæring i skole og bedrift. Den økte innsatsen 
innebærer blant annet at utdanning har opprettet flere klasser og flere læreplasser de 
to siste årene. Den store ressursøkningen innen utdanning i 2023 går derfor til 
tilbudsstruktur og tilskudd til lærlinger. 
  
Tilbudsstrukturen har de to siste skoleårene økt med 125 mill. kroner. Økningen er 
fordelt på: 
 

• økt andel som velger yrkesfag betyr at det må opprettes flere klasser 
• økt antall halve grupper for å møte arbeidslivets behov for arbeidskraft 
• økt antall klasser til voksne elever. 
• flere klasser med lavere oppfyllingsgrad for å sikre elever tilbud i nærområde 

  
Det settes for 2023 et mål om årlig 2 000 nye kontrakter som fører frem til fag- eller 
svennebrev eller kompetansebevis. Det har vært en betydelig økning i antall 
lærekontrakter de to siste årene. For 2023 økes ressursene til fag- og 
yrkesopplæring med ca. 26 mill. kroner. Økningen går til: 
 

• økt ramme til læretilskudd til ungdom og voksne 
• økt ressurser til lærlinger med særskilte behov 
• økte rammer til flere fagprøver og opplæring av prøvenemnder 
• feler av utgiftene til Vg3 fagopplæring i skole er flyttet til budsjettet til skolene 

 

15.3 Politisk behandling 
Ved behandling av fylkestingssak 70/22 vedtok fylkestinget følgende økninger:  
 
Utdanning og kompetanse    2023 2024 2025 2026 
Sørlandets maritime skole - skoleskipet Lofoten 1 000 1 000 1 000 1 000 
Organisasjonen "Helt med"  500 500 500 500 
Utdanningstilbud for unge i Østre Agder 1 500 1 500 1 500 1 500 

 
Beløpene er innarbeidet i tabellene i økonomikapittelet.  
 
Utdanning og kompetanse: 
 
13. Agder har ambisjoner om å ta en ledende rolle i det grønne skiftet, noe som også 

vil kreve en kraftig satsing på kompetanse. Fylkestinget ber om en sak til 
hovedutvalg for utdanning og kompetanse som drøfter hvordan våre 
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videregående skoler skal møte kompetansebehovet innenfor ny grønn industri 
som havvind, batteri, hydrogen og andre grønne og blå næringer. Dette kan 
gjerne ses i sammenheng med en orientering om arbeidet med prosjektet 
Kompetanse for grønn omstilling.  

14. Flere av de videregående skolene varsler om stramme driftsbudsjetter, og flere 
informerer også om at de har satt inn tiltak som kan svekke kvaliteten på 
undervisningen. Samtidig viser årsbudsjettet til Agder fylkeskommune en 
kostnadsvekst knyttet til antallet halve klasser og klasser med lav oppfylling. 
Administrasjonen bes sammen med skolene se på mulighetene for å redusere de 
negative effektene ved halve eller små klasser, for eksempel ved hjelp av økt 
samarbeid mellom skolene, bruk av digital undervisning eller andre strukturelle 
grep.  

15. Sommerskole har vært et viktig tilbud for elever som har strøket eller mangler 
vurdering i fag. Det bes om at hovedutvalg for utdanning og kompetanse får en 
sak om hvordan dette tilbudet kan re-etableres. Saken bør inneholde en 
vurdering av hvorvidt modellen som gjennomføres i Rogaland fylkeskommune er 
aktuell for Agder.  

16. Fylkestinget ber administrasjonen om en utredning av et lærlingråd i Agder. 
17. Det bes om at det utarbeides nytt rom- og funksjonsprogram ved Lillesand 

videregående skole.  
18. Et viktig hovedmål for Agder fylkeskommune skal være "Vi utdanner Agders 

talenter". Administrasjonen kommer tilbake med en sak til hovedutvalg for 
utdanning og kompetanse for hvordan dette målet kan inkorporeres i 
utdanningsavdelingens og skolenes målsettinger og visjoner. 

19. Hovedutvalg for utdanning og kompetanse orienteres om hvordan oppfølgingen 
av den vedtatte satsningen på elever med stort læringspotensial er organisert og 
hva Agder fylkeskommune kan lære av erfaringene Stavanger kommune har 
med en ansatt talentveileder, lærernettverk og skriftlig veileder. 

20. 2-årig studiespesialiserende utdanning er et nytt tilbud som retter seg mot en 
spesiell elevgruppe og trenger derfor et spesielt trykk på markedsføring når 
søknaden er ferdigbehandlet. Hovedutvalg for utdanning og kompetanse får en 
sak som redegjør for hvordan administrasjonen tenker å markedsføre tilbudet og 
hvilken kompetanseheving som trengs for lærere ved dette utdanningstilbudet. 

21. Det legges fram en sak som viser hvordan skolene arbeider med 
entreprenørskap som fag. Saken skal belyse muligheter for å forsterke innsatsen. 

22. Det legges fram en sak om fylkeskommunens internasjonale arbeid og hvordan 
dette kan videreutvikles, særlig med tanke på større grad av deltakelse i 
internasjonale prosjekter (offentlig og private aktører), og elevenes muligheter for 
deltakelse i Erasmus+ programmer. 

23. Det utformes et prosjekt hvor en eller flere skoler setter søkelys på 
elevmedvirkning og elevoppgaver relatert til skolens egen drift og 
Miljøfyrtårnsertifisering. Dette kan gjerne gjøres i samarbeid med Fremtiden i 
Våre Hender eller lignende organisasjon som arbeider med tematikken. 
Erfaringer ønskes bibragt fylkestinget i form av en rapport. 

 
32. Fylkestinget ber om en sak om hvordan skolenes praksis for faget yrkesfaglig 

fordypning (YFF) samordnes.  
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15.4 Medarbeidere 

Avdeling Årsverk 2021 Årsverk 2022 Årsverk 2023 Endring 
22/23 

Utdanning 1,0 1,0 1,0 0,0 

Opplæring og karriereveiledning 12,0 12,0 15,6 3,6 

Eksamen og dokumentasjon 4,0 6,3 6,3 0,0 

Fag- og yrkesopplæring 22,0 22,0 25,4 3,4 

Inntak og elevtjenester 13,0 14,0 15,7 1,7 

Pedagogisk-psykologisk tjeneste 25,0 25,0 23,0 -2,0 

Videregående skoler  1 887,4 1 988,5 101,1 

Karriere Agder 24,3 25,4 30,8 5,5 

Fagskolen i Agder 45,0 51,1 56,8 5,7 

Totalsum  2 044,1 2 163,0 118,9 

  
Utdanning har i 2021 og 2022 økt aktivitetsnivået. Hovedårsaken er satsingen på 
yrkesfag som har gitt en betydelig økning i antall lærlinger. Fag- og yrkesopplæring 
har som følge av flere løpende lærekontrakter økt antall årsverk med tre hele 
stillinger for å sikre en forsvarlig oppfølging av lærlingene. 
  
I tillegg er det lagt nye oppgaver til utdanning innen oppfølging av skolebruksplanen, 
digitalisering og analyse. Øvrige endringer er intern omrokering av ansatte. 
 

15.5 Indikatorer og tiltak 
I 2030 er Agder en region som er preget av god helse og høy deltakelse i 
arbeidslivet. Vårt viktigste bidrag for å få dette til, er at alle som får opplæring i regi av 
fylkeskommunen, hver dag får mulighet til å realisere sine evner og utvikle sin 
kompetanse. De skal utfordres, inspireres og motiveres til å sette mål for egen læring 
og utvikling. Alle skal oppleve å bli løftet faglig og menneskelig, og bli møtt med høye 
forventninger. 
  
Tre strategiske hovedmål 
Agder fylkeskommune har gjennom flere år hatt tre strategiske hovedmål for 
videregående opplæring. Målene ble revidert i 2020, bl.a. for å favne den økte 
bevisstheten rundt bærekraft, mangfold og etisk bevissthet som preger Regionplan 
Agder 2030 og overordnet del av læreplanverket. 
  

• Læringsmiljø 
Alle elever og lærlinger er del av et inkluderende og mangfoldig fellesskap, 
opplever mestring og får faglige utfordringer. Læringsmiljøet preges av 
skaperglede og kritisk tenkning. 

• Læringsutbytte 
Alle elever og lærlinger som går ut av videregående opplæring har fag- og 
samarbeidskompetanse, som gjør dem i stand til å mestre videre utdanning og 
arbeidsliv. Livsmestring, innovasjon og bærekraft er sentrale elementer i 
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opplæringen. 
• Gjennomføring 

Alle elever og lærlinger som er i stand til det gjennomfører opplæringen. 
Skolene og lærebedriftene bruker varierte opplærings- og vurderingsformer, 
som møter forutsetningene til den enkelte. 

  
For å vite om vi lykkes i arbeidet med å utvikle trygge og gode læringsmiljø, godt 
læringsutbytte, og høy gjennomføring, må vi kjenne status og måle resultatene. Men 
kvalitet i opplæringen skapes ikke gjennom målinger. Vi vil legge vekt på å utvikle en 
felles profesjonskultur, og videreføre og styrke medarbeidernes engasjement og 
kompetanse. 
  
Skal vi nå våre strategiske mål, må vi sammen profesjonalisere alle ledd i 
organisasjonen. Forskning, og erfaring fra omstillings- og kvalitetsarbeid, viser at 
politikk, administrasjon og profesjon må samarbeide dersom vi skal lykkes med å 
skape utviklingskraft i den videregående opplæringen. 
  
Skoleeier  
Som skoleeier har fylkeskommunen ansvar for å sørge for at elevene og lærlingene 
får oppfylt sine rettigheter i henhold til opplæringslov og forskrift. God forvaltning 
sikrer en korrekt og rettferdig saksbehandling, og bidrar til at rettsikkerheten til alle 
deltakere i fylkeskommunens opplæringstilbud blir ivaretatt. 
  
Fylkeskommunen jobber også systematisk med å utvikle skoleeierrollen slik at 
skoleeier, skoleledelse og profesjon i fellesskap bidrar til at elever og lærlinger 
opplever et godt læringsmiljø og progresjon i opplæringen. Punktene under peker på 
hvilke områder som legges til grunn for arbeidet i planperioden. 

• Skoleeier er resultatorientert, og balanserer støtte og oppfølging med skolens 
egne ambisjoner for elevene. 

• Skoleeier har tett dialog med skolelederne, slik at det er enighet mellom 
nivåene om mål og kvalitetsutviklende tiltak. 

• Skoleeier har kompetanse og kapasitet til å sammen med skolene analysere 
resultater, drøfte nødvendige tiltak og bidra til skoleutvikling. 

• Skoleeier prioriterer kompetanse- og profesjonsutvikling i skolen, slik at 
arbeidet i skolen er kunnskapsbasert. 

• Skoleeier er ambisiøs på skolenes vegne, og har engasjement for og 
kunnskap om skolene. 

  
Prioritere kjerneoppgaver 
Skolens og undervisningspersonalets kjerneoppgave er å gi elevene god 
undervisning, og legge til rette for læring og utvikling. Vi må derfor sikre at skolen får 
tid og rom til å forberede undervisningen, både individuelt og i felleskap. 
Arbeidstidsavtalen legger vekt på at lærernes faglige og pedagogiske praksis og 
profesjonelle skjønn må forankres i ulike profesjonsfellesskap, for at elevenes 
opplæringstilbud skal bli best mulig. Ledelsen skal legge forholdene til rette for det 
profesjonsfaglige samarbeidet, men lærerne har selv et ansvar for at det skjer 
profesjonsfaglig utvikling. 
  
Forskningsrapporten "En skole for vår tid" sier at skoler som klarer å ha fokus på 
kjerneoppgaver og et godt fungerende profesjonsfellesskap lykkes best med å løfte 
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elevene. Målsettingen er å sette kjerneoppgavene i system. Det vil si at de vurderer 
og utvikler skolens praksis som en del av daglig drift, og bruker dette til å forbedre 
opplæringen. 
  
Skal vi sikre god prioritering av kjerneoppgaver må vi være oppmerksomme på 
tidstyver innen utdanning. I planperioden vil en arbeide for en reduksjon av 
administrative oppgaver for å frigjøre mer tid til pedagogisk ledelse og 
kjerneoppgaver. 
  
Erfaringer fra pandemien 
2022 har, i likhet med de to foregående årene, vært et annerledes år. Smittevern, 
karantene og sykefravær stilte store krav til organisering og fleksibilitet i 
vårsemesteret. Den digitale kompetansen er styrket og ansatte i Agder 
fylkeskommune er mye tryggere i bruk av digitale lærings- og 
kommunikasjonsverktøy enn før pandemien. Kompetansen og erfaringen fra denne 
perioden vil vi ta med oss i 2023. 
  
Læringsmiljø 

Elevundersøkelsen Vg1 2020/21 nasj. 2020/21 Agder 2021/22 nasj. 2021/22 Agder 

Læringskultur 4,1 4,0 4,0 4,1 

Elevdemokrati og medvirkning 3,7 3,7 3,6 3,7 

Faglig utfordring 4,4 4,4 4,4 4,4 

Trivsel 4,3 4,3 4,2 4,3 

Mestring 4,0 4,0 4,0 4,0 

Motivasjon 3,8 3,7 3,7 3,8 

Vurdering for læring 3,5 3,5 3,5 3,5 

Mobbet av medelever 2,1 % 2,5 % 2,2 % 2,2 % 

Kilde: Utdanningsdirektoratet 
  
Læringsmiljøet for elevene i Agder fylkeskommune er i hovedsak godt, men vi vil 
arbeide for at det skal bli enda bedre. Fylkeskommunen har nulltoleranse for alle 
former for mobbing og trakassering. Alle som får et opplæringstilbud i Agder 
fylkeskommune, skal ha et trygt og godt læringsmiljø, og skolene og lærebedriftene 
er opptatt av å forebygge mobbing. 
  
For å gjøre noe med levekårene må vi hindre utenforskap, og for å hindre 
utenforskap må vi sørge for elevene får en varig sosial tilknytning til samfunnet rundt. 
Da må vi erkjenne at skolen som sosial arena blir viktigere og viktigere, og at vi også 
må bruke ressurser på dette. Elevtjenesten er det stedet på skolen som fremfor noen 
bør få som oppgave å skape den skolen hvor alle hører til. Det er i 2022 gjennomført 
en prosess for å øke kvaliteten på elevtjenesten. Innspill fra skolene peker på behov 
for å forsterke tjenesten slik at elevtjenesten kan bygge skolen som sosial arena. Det 
igangsettes i 2023 en prosess der en vurdere fremtidig behov for styrking. 
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Læringsutbytte 

 
Kilde: Hjernen og Hjertet 
  
Tabellen over viser gjennomsnittet for alle karakterer for elever i videregående skole 
våren 2022. Det ble ikke gjennomført eksamen, så tabellen viser standpunkt-
karakterer. Agder fylkeskommune har ligget under det nasjonale karaktersnittet 
gjennom flere år. En årsak er at Agder har lavere grunnskolepoeng enn landssnittet. 
Det har imidlertid vært en forbedring fra 2021. Differensen mellom nasjonalt nivå og 
Agder i samlet karaktersnitt var i 2021 0,8, mens det i 2022 er 0,3. Det langsiktige, 
kvantitative målet for læringsutbytte er at elevene i Agder fylkeskommune skal ha 
karakterer som viser et positivt skolebidrag 
  
I fremtidens arbeids- og samfunnsliv vil samarbeid på tvers av sektorer og faggrenser 
være viktig. Derfor har fylkeskommunen også som mål at elevene og lærlingene, i 
tillegg til faglig kompetanse, skal utvikle god samarbeidskompetanse. 
  
Agder fylkeskommune skal øke levekår og redusere utslipp. Det krever at vi har 
innovative, kunnskapsrike og samfunnsengasjerte innbyggere. Innovasjon og 
bærekraft skal derfor være sentrale elementer i opplæringen, både i skole og bedrift. 
Dette er også sentrale emner i det nye læreplanverket, LK20. Fagfornyelsen fører 
med seg store endringer i skolenes og lærebedriftenes læringsarbeid. Lærerne og 
skolelederne vil trenge kompetanseutvikling i arbeidet med nye emner og 
læringsmetoder. 
  
Fagforumene bidrar til skolenes arbeid med å styrke elevenes læringsutbytte og øke 
gjennomføringen frem mot sluttkompetanse. Fagforum skal være et faglig fellesskap 
mellom skolene, også de private skolene, og skal være en arena for faglig, didaktisk 
og pedagogisk utvikling i profesjonsfellesskapet. Fagforumene skal også bistå 
skoleeier og rektor/skoleledelsen i deres oppdrag knyttet opp mot kompetanse-
utvikling innenfor faglige og didaktiske utfordringsområder, samt være et 
samarbeidsorgan med arbeidslivet innen yrkesfag. Effekt og organisering av 
fagforum vil bli evaluert i planperioden. 
  
Utrangert utstyr, endret fagstruktur og innhold i de yrkesfaglige 
utdanningsprogrammene, krever at utstyret i praksisarenaene oppdateres. I 2022 ble 
det gjennomført et løft på utstyrssiden innen yrkesfaglige utdanningsprogram. Dette 
har gitt økt læringsutbytte og relevans for elevene. En økt investering på 16 mill innen 
utstyr på yrkesfag videreføres i 2023. Utstyr skal primært benyttes på yrkesfag, men i 
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2023 vil også studieforberedende programmer bli tildelt midler. 
  
Fullføring 

Fullført og bestått skoleår 2020/21 nasj. 2020/21 Agder 2021/22 nasj. 2021/22 Agder 

Påbygg 84,9 84,3 83,7 88,2 

Yrkesfag 86,9 84,9 86,3 83,4 

Studieforberedende 92,7 92,5 91,8 92,0 

Samlet 90,1 88,9 89,2 89,4 

Kilde: Hjernen og Hjertet 
  
Fullført videregående opplæring betyr mye for den enkeltes mulighet til å komme i 
arbeid og oppleve god livskvalitet, og Agder vil trenge mange hender i arbeid i årene 
som kommer. For skoleåret 2021/22 ligger Agder fylkeskommune over det nasjonale 
snittet for fullført og bestått skoleår. 
  
Vi ønsker at flest mulig skal gjennomføre opplæringen på normert tid, slik at de er 
klare til å gå videre til høyere utdanning eller ut i arbeidslivet rett etter videregående. 
Det forutsetter at hver enkelt elev og lærling får opplæring og vurdering som er 
tilpasset egne forutsetninger. Uansett hvor godt skolene og lærebedriftene arbeider, 
vil det imidlertid være noen som trenger lenger tid. Vi må ikke slippe taket i dem som 
går ut av skolen eller læreplassen uten å ha gjennomført planlagt opplæring. Skal vi 
nå målet om 90 prosent fullført og bestått, vil det sannsynligvis være nødvendig å 
utvide tidsrammen mellom normert tid for fullføring og måletidspunktet ytterligere. 
Enkelte vil kunne trenge opp til ti år etter oppstart for å ta opp igjen fag eller 
gjennomføre en fagprøve. 
  
Satsing på yrkesfag 
Fra 2021 og 2022 er det satt i verk en helhetlig satsing på yrkesfag. Det er nødvendig 
at hele fylkeskommunen, i samarbeid med andre aktører, bidrar til at ungdom og 
voksne som velger yrkesfag får økt mulighet for å lykkes. Fra 2023 settes det mål om 
årlig 2000 nye kontrakter som fører frem til fag- eller svennebrev eller 
kompetansebevis. Enhetskostnaden per kontrakt vil øke noe, da flere 
ungdomslærlinger vil ha behov for særskilt tilrettelegging. Struktur for samhandling 
og rolleavklaring med alle aktørene i dimensjoneringsarbeidet presiseres og 
beskrives. Faget yrkesfaglig fordypning skal brukes aktivt på Vg1 og Vg2 for å skape 
relasjon til arbeidslivet for elever med behov for særskilt tilrettelegging. 
  
Lærlingehjemler i Agder fylkeskommune  
Det vil utarbeides en helhetlig struktur i Agder fylkeskommune for å sikre at alle 
lærlingehjemlene tas i bruk. Spesielt viktig er det å sikre en overbygning mellom alle 
enhetene i fylkeskommunen som har lærlinger. Roller, ansvar og oppgaver må 
avklares. 
  
Videreutdanning for pedagoger 

Videreutdanningsordning 2020/21 2021/22 2022/23 

Kompetanse for kvalitet 41 69 89 

Videreutdanning for yrkesfaglærere 55 53 50 

PPU, PPU-Y, YFL (første år) 18 15 19 
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Videreutdanningsordning 2020/21 2021/22 2022/23 

Lærerspesialistutdanning (første år) 6 11 - 

Rektorskolen 8 3 6 

  
PPU og PPU-Y går over to år, YFL går over 3 år. Tabellen viser antall i oppstartsåret. 
Lærerspesialistutdanningen er toårig. Ordningen er avsluttet fra 2022, men de som 
startet i 2021 tar siste året i 2022/23. 
  
I kompetanse for kvalitet velger lærerne fag ut fra egne ønsker og skolens behov. I 
Agder fylkeskommune ligger hovedvekten på matematikk og andre realfag, norsk, 
engelsk, fremmedspråk og spesialpedagogikk. De to siste årene har mange også tatt 
videreutdanning i programmering. Flere av studiene er på masternivå. 
  
Teknologisk kompetanse har vært et sentralt tema i videreutdanning for yrkesfag. De 
siste årene har det vært god søknad til fagene Anvendelse av ny teknologi i yrkesfag, 
E-helse og IKT og e-læring. I tillegg har Klasseledelse og relasjonsbygging vært et 
populært fag siden ordningen startet. 
  
De fleste rektorene, og flere av avdelingslederne i Agder fylkeskommune, har nå tatt 
rektorskolen. Dette bidrar til økt profesjonalisering og styrket kompetanse i 
lederkollegiet. 
  
Ny opplæringslov og fullføringsreform 
Fra 2024 vil ny opplæringslov gi alle utvidet rett til videregående opplæring frem til 
fullført og bestått, og voksne får rett til yrkesfaglig rekvalifisering. «Meld. St. 21 
(2020−2021) Fullføringsreformen – med åpne dører til verden og fremtiden» peker på 
at en omlegging av opplæring for voksne i tråd med reformen vil kreve at 
fylkeskommunene tenker nytt rundt både rekruttering og organisering av tilbudene. 
  
Tiltakene fylkeskommunen setter i verk skal gjøre tilbudet om videregående 
opplæring mer synlig, og gjøre det mulig for flere å benytte retten til opplæring. Dette 
vil skape behov for økt kapasitet og flere typer opplæringstilbud. Tilbudet 
fylkeskommunen velger å gi må ses i sammenheng med den lokale etterspørselen 
etter kompetanse og arbeidskraft. 
  
Gjennomføringen av fullføringsreformen vil være avhengig av at fylkeskommunene 
forvalter sitt ansvar godt, finner nye og innovative løsninger og utnytter det 
handlingsrommet som ligger i regelverket. Stortingsmeldingen slår fast at 
fylkeskommunen har et særlig ansvar for at tilbudet til de unge ikke skal gå på 
bekostning av voksne som ønsker og trenger videregående opplæring. 
  
Arbeidet med å forberede hele organisasjonen på endringene i opplæringsloven og 
tiltak i fullføringsreformen har startet opp i 2022. Dette arbeidet vil videreføres i 2023 
og danne grunnlag for en sak som fremmes for fylkestinget. 
  
Ungdom utenfor 
Fylkestinget har vedtatt en styrking av arbeid med unge som står utenfor opplæring 
og arbeid. Erfaring fra flere lokale prosjekter skal legges til grunn for videre satsing. 
Tiltakene skal utvikles og implementeres i samarbeid med NAV og kommunene, og 
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skal ta utgangspunkt i felles systematikk og tilnærming til ungdommene. Tiltakene 
bygges opp rundt tre komponenter: 

1. En sosial mestringsarena utenfor skole (felles ansvar for kommuner/NAV og 
fylkeskommunen) 

2. En pedagogisk arena med opplæring knyttet til læreplanmål for videregående 
opplæring (ansvar for fylkeskommunen) 

3. En praksisrettet del (ansvar for kommuner/NAV) 
  
I 2023 vil innsatsen rettes inn mot to prosjekter: 

• Venneslabroa går i løpet av 2023 fra prosjekt til ordinær drift, og det må 
utarbeides en sak som viser hvordan fylkeskommunen sammen med 
kommunen og NAV sikrer varig drift. 

• Opptrapping av tiltak for unge i Østre Agder igangsettes i tråd med vedtak i 
fylkestinget. Arbeidet er kommet godt i gang høsten 2022. I 2023 planlegges 
det å starte opp los og utdanningstiltak ved flere skoler. Erfaringene fra 
jobbskolen og Unginvest legges til grunn for arbeidet. For 2022 er det satt av 
3,5 mill. kroner. For 2023 økes rammen med 2,0 mill. kroner. Det er 1,5 mill. 
kroner mindre enn fylkestingsvedtaket. Det vurderes at rammen på 5,5 mill. 
kroner gir grunnlag for en forsvarlig satsing i Østre Agder. 

  
Opplæring for voksne 
I tillegg til ordinær videregående opplæring innen yrkesfag, er Agder, som ett av fem 
forsøksfylker, med i forsøket Modulstrukturert fag- og yrkesopplæring (MFY). 
Målgruppen for tiltaket er voksne med opplæringsrett etter opplæringslova § 4A-3. 
Dette er et nasjonalt forsøk som bidrar til at flere voksne fullfører og består utdanning 
på videregående nivå. Forsøket omfatter per i dag tretten fag, og opplæringen skjer i 
all hovedsak i bedrift. 
  
Agder har vært en del av forsøket siden 2017, og høsten 2024 innføres 
opplæringsmodellen som en nasjonal modell for voksne. I forsøksperioden mottar 
Agder fylkeskommune statlige tildelinger for gjennomføring og drift. Vi har gode 
erfaringer med denne opplæringsmodellen for voksne, og planlegger en økning i 
tiden fremover. 
  
Tabellene under viser antall aktive deltakere i MFY fordelt på fag 

Fag Antall 

Betong 2 

Produksjonsteknikk 8 

Gjenvinning 5 

Helsearbeider 13 

Kokk 13 

Logistikk 9 

Maler 1 

Renhold 7 

Rørlegger 1 

Salg 5 

Trevare 7 
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Fag Antall 

Fiske og fangst 0 

Totalt aktive 71 

Det er til sammen 71 aktive deltakerne per oktober 2022.  57 voksne har fullført og 
bestått fagprøven. 52 av disse er i arbeid etter endt opplæring. Antall deltakere i 
forsøksperioden er til sammen 169 voksne. Om lag 40 av disse har av ulike grunner 
avbrutt sitt opplæringsløp. 
  
Karriere Agder får flere nye henvendelser fra bedrifter, opplæringskontor, NAV, NHO, 
LO og flere andre aktører som ønsker mer informasjon om opplæringsløpet, og stiller 
seg positive til måten MFY er bygd opp. Det er mange aktuelle deltakere som nå er 
under avklaring for å bli tatt inn i forsøket. 
 
 
 
VIRKSOMHETER 

16 Tannhelsetjenesten 

16.1 Innledning 
Tannhelsetjenesten har ansvar for å gi tjenester til innbyggere som etter lov har krav 
på disse. Dette omfatter både barn, ungdommer og voksne i alle aldre. For barn 
under 18 år tjenesten gratis. Den er også gratis for voksne der lovverket utløser 
retten. Tannhelsetjenesten gir i tillegg tjenester til voksne pasienter mot betaling. 
  
I tråd med tannhelsetjenesteloven skal forebyggende og helsefremmende arbeid 
prioriteres fremfor behandling, målet er bedre helse og mindre behov for behandling. 
Befolkningen i alle deler av fylket skal få et godt og tilstrekkelig tilbud av 
tannhelsetjenester. 
  
Tannhelsetjenesten består av 28 større og mindre klinikker fordelt i 23 av fylkets 25 
kommuner. Klinikkene ledes av 18 klinikkledere. Klinikkenes ansatte er i hovedsak 
tannhelsesekretærer, tannpleiere og tannleger. Men virksomheten har også to 
psykologer, en sykepleier, en renholder og ufaglærte assistenter. De fleste klinikker 
har drift alle hverdager, mens noen har begrensede åpningstider. 
  
Tannhelsetjenesten består i tillegg til klinikkene, også av tannlegevakt i helgene, 
tannbehandling i fylkets fengsler, tannbehandling i narkosebehandling ved Arendal 
og Flekkefjord sykehus, undersøkelser ved Statens Barnehus, samt tjenester rettet 
mot personer utsatt for traumer, overgrep eller har odontofobi. Sistnevnte tjenester 
finansieres via direkte tilskudd, og er under evaluering på nasjonalt nivå. 
  
Tannhelsetjenesten har en administrativ stab bestående av fem personer. 
Ansvarsområdet er blant annet knyttet til faglig rådgivning, økonomirådgivning, IT-
faglig brukerstøtte på interne systemer og ulike sekretærfunksjoner. I løpet av 2023 
skal bemanningen økes med en person som vil ha forebyggende og helsefremmende 
arbeid samt samarbeid med kommunene som sitt ansvarsområde. 
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Tannhelsetjenesten vil videreutvikle godt samarbeid med kommunene i Agder, 
herunder helsestasjonstjenesten, barnehager, skoler, kommunale pleie- og 
omsorgstjenester, barnevern og primærhelsetjenesten. På denne måten kan 
tannhelsetjenesten tilrettelegge for helhetlig og tilpassede tjenestetilbud for grupper i 
befolkningen med særskilte behov for endringer i helseatferd. 
  
Det forebyggende og helsefremmende arbeidets hovedmål er å sette befolkningen i 
stand til å bevare en god tannhelse hele livet. Forebyggende og helsefremmende 
arbeid i regi av tannhelsetjenesten drives som individrettet tiltak på tannklinikkene, og 
mot større grupper i lokalsamfunnet. Tannhelsetjenesten vil øke innsatsen med 
helsefremmende og forebyggende arbeid gjennom våre kommunale 
samarbeidspartnere. Tannhelsetjenesten vil gi god og riktig tannhelsehjelp til dem 
som trenger det mest. Vi skal prioritere tydeligere, ved å kalle inn færre og dermed 
bruke mindre ressurser til kontroll av de friske. I stedet for kontroll av friske brukes 
flere ressurser til behandling av pasienter med store behov, og til helsefremmende og 
utadrettede tiltak. 
  
Dagens drift og ressursfordeling er utfordrende med tanke på forutsigbarhet og å 
sikre godt nok og stabilt nok fagpersonell i de mindre klinikkene. Særlig problematisk 
er det å rekruttere stabile fagressurser nord i Setesdal. Erfaringene tilsier at 
tannhelsepersonell i mindre klinikker med små fagmiljøer søker mot større fagmiljøer 
på større steder. Dette utfordrer målformuleringer i Regionplan 2030 om å sikre 
bærekraftige tjenester, og samtidig ta hele Agder i bruk. 
  
I forbindelse med vedtatt Tannhelsestrategi 2021−2024 er det gjennom 2022 
utarbeidet en rapport som beskriver alternativ klinikkstruktur for å sikre bærekraftige 
tjenester framover. I forbindelse med dette arbeidet ble det avdekket mange og til 
dels store avvik på mange klinikker. Oppgraderinger av disse klinikkene blir en 
hovedsak i 2023, og avhenger av hvordan utleiere stiller seg til dette. Det er flere 
klinikker som i dag ikke oppfyller krav til pasientsikkerhet og HMS i henhold til 
kravene i arbeidsmiljøloven for et forsvarlig fysisk arbeidsmiljø. 
  

16.2 Økonomi 
Beskrivelse Regnskap 2021 Budsjett 2022 Budsjett 2023 

  3100 Tannhelsetjenesten  151 771 000 153 424 000 154 999 000 

Sum 151 771 000 153 424 000 154 999 000 

16.3 Medarbeidere 
 

Beskrivelse Årsverk 2021 Årsverk 2022 Årsverk 2023 Endring 
22/23 

Tannhelsetjenesten 5,7 5,7 4,9 -0,8 

Tannklinikker 181,2 181,2 189,3 8,1 

Totalsum 186,9 186,9 194,2 7,4 
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Tannhelsetjenesten opererer budsjettmessig med ca. 196 årsverk ved inngangen til 
2023.  Dette er en endring på ca. 9 årsverk i løpet av året. Årsak til endringen er at 
årsverk knyttet til tilskuddsbaserte tjenester for personer utsatt for traumer, overgrep 
eller har odontofobi tidligere ikke har vært definerte årsverk i budsjettsammenheng. 
Det samme gjelder årsverk som benyttes til tjenester i fengsler. I tillegg til dette ble 
det etablert årsverk i forbindelse med utvidelse av prioriterte grupper fra 1.1.2022 
(21- og 22-åringer). 

  

16.4 Tiltak 
Tannhelsetjenesten vil på bakgrunn av definerte mål og hovedtiltak angitt i 
økonomiplanen for perioden 2023–26 prioritere følgende tiltak i 2023: 

• sikre gode tannhelsetjenester som øker livskvaliteten og folkehelsen 
• gi god tannhelsehjelp til dem som trenger det mest 
• systematisere innsatsen med forebyggende og helsefremmende arbeid 
• opprettholdelse av miljøfyrtårnsertifiserte tannklinikker 

  
Tannhelsestrategi 2021-2024 er vedtatt i fylkestinget (sak 58/21). Det er gjennom 
2022 jobbet systematisk med utgangspunkt i strategiens målsetninger. Primært 
handler dette om etablering av ulike rutiner og prosedyrer. Både administrative, 
faglige og rutiner rettet mot HMS. Disse er fortløpende og systematisk plassert inn i 
bokser i QM+. Dette arbeidet vil fortsette. Samtidig jobbes det med implementeringen 
i klinikkene, slik at vedtatte rutiner og prosedyrer benyttes i praksis. 
  
I forbindelse med politisk behandling av tannhelsestrategien 2021-2024 ble det 
vedtatt å utarbeide en beskrivelse for bærekraftig klinikkstruktur. Fylkestinget vedtok i 
sak 55/22 å opprettholde dagens struktur. Det vil være vanskelig å lykkes med å 
rekruttere og beholde ansatte i denne strukturen uten at det medfører økte utgifter. 
Slike utgifter er det ikke tatt høyde for i dette dokumentet. 
  
Prosessen med beskrivelse av bærekraftig klinikkstruktur inneholdt en grundig og 
utvidet vernerunde på alle klinikker. Dette ble gjennomført i februar/mars i fellesskap 
med klinikkleder, representant fra bygg og eiendom samt utleier selv. Her ble det 
avdekket flere betydelige avvik på flere klinikker, avvike som tilsier at kvaliteten på 
mange klinikker ikke holder mål for å sikre god nok pasientsikkerhet og et tilstrekkelig 
godt fysisk arbeidsmiljø for ansatte. Blant annet handler det om fravær av universelle 
tilpasninger man bør forvente å ha i dagens klinikker, dårlig ventilasjon og isolasjon 
samt støyproblematikk. Dialog med utleiere om prosess for utbedringer på klinikker 
vil være et større tiltak i månedene som kommer. Det må påregnes at dagens 
leiekostnader øker som følge av oppgraderte klinikker, da det vil være utleier som har 
ansvar for å utbedre avvik. 
  
Høsten 2022 er det igangsatt en prosess for å evaluere lederstrukturen i 
Tannhelsetjenesten. Per dags dato nærmer analysefasen seg slutten, og alle 
klinikkledere samt tillitsvalgte og verneombud har vært involvert. Prosessen 
gjennomføres i samarbeid med HR-avdelingen. 
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17 Arendal vgs.  

17.1 Innledning 

 
https://arendal.vgs.no/ 
 
Arendal videregående skole er lokalisert to steder i byen, Barbu og Tyholmen. 
Elevene kommer hovedsakelig fra arendalsregionen, samt nabokommunen Froland. 
Skolen har studieforberedende utdanningsprogram (studiespesialisering, påbygging 
til generell studiekompetanse, kunst, design og arkitektur), samt yrkesfaglig 
utdanningsprogram i salg, service og reiseliv. I tillegg har skolen gjennom mange år 
gitt tilbud om International Baccalaureate, et toårig universitetsforberedende 
opplæringstilbud. Skolen har også flere klasser på voksenopplæring både dag- og 
kveldstid. 
  
Arendal vgs. har et bredt realfagstilbud hvor egen forskerlinje inngår som en del av 
tilbudet til elevene. Det er et nært samarbeid både med offentlige institusjoner og 
privat næringsliv. Det internasjonale engasjementet ved skolen har gjennom flere år 
vært høyt, både når det gjelder utveksling og tilbud om språkopplæring. 
  
Gjennom samarbeid med nærliggende kommuner, tilbyr skolen forsering av 
matematikk for ungdomsskoleelever. Dette ses i sammenheng med 
fylkeskommunens satsing på tilbud til elever med stort læringspotensial. 
  
Arendal vgs. jobber aktivt for at elevene skal ha et godt fysisk og psykososialt 
læringsmiljø som fremmer helse, trivsel og læring. Gjennom nysgjerrighet, innsats, 
refleksjon og kritisk tenking vil elevenes kompetanse i fagene kunne øke, og 
gjennomføringsgraden styrkes. Elevene skal «lære å lære». 
  
Skolen har særskilt oppmerksomhet på flg. indikatorer i elevundersøkelsen: 

• Motivasjon. Det arbeides videre med elevenes motivasjon og innsats. 
Søkelys på klasseledelse, elevmedvirkning og tettere oppfølging av 
enkeltelever videreføres gjennom inntaks- og overgangssamtaler. 

• Trivsel. Det gjennomføres faste møter mellom elevrådet og skolens ledelse. 
For å styrke elevmedvirkningen er det hvert skoleår avsatt timeplanlagt tid til 
dette. Det rapporteres om ro i timene og svært lite mobbing ved skolen. Det 
viser stabilitet over flere år. Områdene trivsel, motivasjon og mestring, er på 
samme gode nivå som tidligere. 

• Læringskultur. Elevundersøkelsen viser i sin helhet en positiv utvikling på 
området læringsmiljø. Elevene rapporterer om gode relasjoner til lærerne, god 

https://arendal.vgs.no/


Økonomiplan 2023-2026, klimabudsjett og budsjett 2023 171(221) 

faglig støtte og relevante høye faglige utfordringer. 
• Vurdering for læring. Det arbeides videre med elevenes motivasjon, 

vurderingskultur og innsats. Søkelys på klasseledelse, kultur for læring og 
tettere oppfølging av enkeltelever videreføres. 

• Mobbing. Skolen har gjennom flere år hatt tall som indikerer svært lite 
mobbing. Dette kan bl.a. skyldes høyt fokus og aktiv satsing på trivsel i 
klassemiljøet. 

• Andel fullført og bestått skoleår. Gjennomføringsgraden, med spesielt 
søkelys på elever som tar påbygg til generell studiekompetanse har høy 
oppmerksomhet. Skolen har utarbeidet gode interne rutiner for oppfølging av 
elever som står i fare for ikke å fullføre og bestå opplæringen.  

  
Det er et mål for skolen at: 

• elevenes dannelse og mestring skal fremmes gjennom et trygt og godt 
læringsmiljø. 

• alle lærerne skoleres innenfor tema psykisk helse, og benytter VIP-makker 
systematikken. 

• lærer-elevrelasjonen styrkes gjennom arbeidet med overordnet del i 
Fagfornyelsen. 

• inntakssamtaler og overgangs-/elevsamtaler brukes aktivt for å fremme trivsel 
og god læring. 

• elevdemokrati og elevmedvirkning skal fremmes gjennom kursing og aktiv 
deltakelse i egen læringssituasjon. 

• samarbeid med eksterne aktører videreutvikles både lokalt, nasjonalt og 
internasjonalt. 

  

17.2 Økonomi 
Beskrivelse Regnskap 2021 Budsjett 2022 Budsjett 2023 

  9101 Arendal vgs.  94 430 000 88 875 000 88 072 000 

Sum 94 430 000 88 875 000 88 072 000 

Budsjettet for 2023 er utarbeidet i samsvar med igangsatt aktivitet for skoleåret 
2022/23 og tilbudsstrukturen for 2023/24 slik den ble vedtatt i hovedutvalg for 
utdanning og kompetanse i sak 31/22. Inneværende år har vi 25 klasser, mens det 
fra høsten 2023 er planlagt for 26 klasser. Av dette er to grupper knyttet til 
International Baccalaureate klasser som er satt opp som halve klasser. 
  

17.3 Medarbeidere 
Justert for permisjoner knyttet til og videreutdanning gjennom KFK-ordningen og 
sykemeldinger, samsvarer skolens faste- og midlertidige årsverk med budsjetterte 
årsverk. Antall årsverk knyttet til skolen er stabilt. 
 

17.4 Indikatorer 
Skolen har særskilt oppmerksomhet på flg. indikatorer i elevundersøkelsen: 
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• Motivasjon. Det arbeides videre med elevenes motivasjon og innsats. 
Søkelys på klasseledelse, elevmedvirkning og tettere oppfølging av 
enkeltelever videreføres gjennom inntaks- og overgangssamtaler. 

• Trivsel. Det gjennomføres faste møter mellom elevrådet og skolens ledelse. 
For å styrke elevmedvirkningen er det hvert skoleår avsatt timeplanlagt tid til 
dette. Det rapporteres om ro i timene og svært lite mobbing ved skolen. Det 
viser stabilitet over flere år. Områdene trivsel, motivasjon og mestring, er på 
samme gode nivå som tidligere. 

• Læringskultur. Elevundersøkelsen viser i sin helhet en positiv utvikling på 
området læringsmiljø. Elevene rapporterer om gode relasjoner til lærerne, god 
faglig støtte og relevante høye faglige utfordringer. 

• Vurdering for læring. Det arbeides videre med elevenes motivasjon, 
vurderingskultur og innsats. Søkelys på klasseledelse, kultur for læring og 
tettere oppfølging av enkeltelever videreføres. 

• Mobbing. Skolen har gjennom flere år hatt tall som indikerer svært lite 
mobbing. Dette kan bl.a. skyldes høyt fokus og aktiv satsing på trivsel i 
klassemiljøet. 

• Andel fullført og bestått skoleår. Gjennomføringsgraden, med spesielt 
søkelys på elever som tar påbygg til generell studiekompetanse har høy 
oppmerksomhet. Skolen har utarbeidet gode interne rutiner for oppfølging av 
elever som står i fare for ikke å fullføre og bestå opplæringen. 
 

Det er et mål for skolen at: 
• elevenes dannelse og mestring skal fremmes gjennom et trygt og godt 

læringsmiljø. 
• alle lærerne skoleres innenfor tema psykisk helse, og benytter VIP-makker 

systematikken. 
• lærer-elevrelasjonen styrkes gjennom arbeidet med overordnet del i 

Fagfornyelsen. 
• inntakssamtaler og overgangs-/elevsamtaler brukes aktivt for å fremme trivsel 

og god læring. 
• elevdemokrati og elevmedvirkning skal fremmes gjennom kursing og aktiv 

deltakelse i egen læringssituasjon. 
• samarbeid med eksterne aktører videreutvikles både lokalt, nasjonalt og 

internasjonalt. 
 

17.5 Tiltak 
Prioriterte satsinger 
Kjerneoppgaver: 

• Gjennomføre skolebasert vurdering i henhold til intensjonene og kravene i 
opplæringslovens § 13-3e, og bruke resultatene i skolens 
kvalitetsutviklingsarbeid. 

• Arbeide for å utvikle mer elevaktive lærings- og vurderingsformer. 
  
Styrke skolens profesjonsfellesskap: 

• Legge til rette for arbeidet i lærernes profesjonelle fellesskap og se til at 
kunnskapen som utvikles der, blir dokumentert, delt og fulgt opp. 
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• Det avsettes mer tid til å arbeide med skolens utviklingsprosjekt og øvrig 
tverrfaglig samarbeid. Fast møtetid to ganger per uke. Første tirsdag i hver 
måned er avsatt til tverrfaglig samarbeide og styrking av 
profesjonsfellesskapet. 

  
Økt gjennomføring på yrkesfag: 

• Det viktigste er å ha gode plasser for utplassering av elever i YFF. 
• Hyppig, tett kontakt med aktuelle opplæringskontor er viktig. De blir kjent med 

våre elever og vi får ideer fra dem. 
• Flere trenger tettere oppfølging rundt psykisk helse, og tiltak må iverksettes 

tidlig. 
• Flere elever har mye utfordringer i livet sitt, både norske og minoritetsspråklige 

elever. De har dårlige boforhold, svært lite penger å leve av og bekymringer 
som gjelder familie. Disse elevene har utfordringer med hensyn til skole i livet 
sitt. Ved å ha en tettere link inn mot NAV ung og lignende, kunne vi muligens 
fjernet/minimert noen av deres bekymringer, og gjort plass for fokus på skole. 

  
Skolens egne satsingsområder 
Skolen har initiert et prosjekt som starter H-22. Dette prosjektet er todelt, og 
omhandler vurderingspraksis og elevdemokrati. Prosjektet er initiert av skolens 
ledelse, og er forankret hos de tillitsvalgte, skolens fagutviklere og det pedagogiske 
personalet. Prosjektet er knyttet tett opp til anbefalingene gitt i En skole for vår tid. 
 
Kickoff for prosjektet var planleggingsdagene høsten 2022. 

Satsningsområde Begrunnelse Ønsket måloppnåelse 

1 Vurderingspraksis Vurderingspraksis er viktig for 
elevens læringsutbytte, og skolen 
scorer lavt på denne parameteren i 
elevundersøkelsen. 

Mer elevaktive lærings- og 
vurderingsformer i skolen. Økt 
læringsutbytte 

2 Elevdemokrati Elevdemokrati er viktig for elevens 
læringsmiljø, og skolen scorer lavt 
på denne parameteren i 
elevundersøkelsen. 

Elevene opplever at de har reelle 
muligheter til å påvirke 
undervisningen og 
læringssituasjonen sin. Bedret 
score på parameteren 
Læringsmiljø 

  

18 Byremo vgs.  

18.1 Innledning 

 
https://byremo.vgs.no/ 
  
Byremo videregående skoles visjon er: "Å skape begeistring ved å yte og mestre". 

https://byremo.vgs.no/
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Verdigrunnlaget vårt er å være: Elevorientert, inkluderende, holdningsskapende og 
nytenkende. Våre elever har over tid prestert godt, med svært høy gjennomføring, og 
gode resultater på Elevundersøkelsen. Samtidig er vi klar over at dette er “ferskvare”. 
Vi har dyrket “godfotteorien”, og forsøkt å styrke og bli bevisst enkle faktorer vi mener 
er viktige. 
  
Forståelse for hva som er viktig, og en holdning om at alle har en viktig rolle og bidrar 
til elevutvikling, er grunnmur i skolens filosofi. Vi har prioritert profesjonsutvikling med 
å legge til rette for etter- og videreutdanning. Gjennom samarbeidsprosjekter med 
UiA og Kunnskapsløftet 2020 har vi fått anledning til å utvikle profesjonsfelleskapet 
ved å ta inn ny spennende teknologi. 
 

18.2 Økonomi 
Beskrivelse Regnskap 2021 Budsjett 2022 Budsjett 2023 

  9102 Byremo vgs.  30 358 000 28 370 000 29 051 000 

Sum 30 358 000 28 370 000 29 051 000 

Budsjettet for 2023 er utarbeidet i samsvar med igangsatt aktivitet for skoleåret 
2022/23 og tilbudsstrukturen for 2023/24 slik den ble vedtatt i hovedutvalg for 
utdanning og kompetanse i sak 31/22. Fra høsten 2023 er det planlagt like mange 
klasse som inneværende år. 
 
Endringen i budsjett et fra 2022 til skyldes i hovedsak budsjettmodell. Driftsrammen 
for inneværende år er stram og i tillegg kommer usikkerheten med prisutvikling for 
2023. 
 

18.3 Medarbeidere 
Antall årsverk vil ligge omtrent på det samme som i 2022. 
 

18.4 Indikatorer 
Læringsmiljø  
De målbare delene av læringsmiljøet viser gode resultater i elevundersøkelsen. 
Eksempelvis 4,6 i trivsels-, 4 og 4,2 i mestringsindikator. Vi har et felles kollegialt 
søkelys på at et godt læringsmiljø er grunnleggende for å skape mestring og 
utvikling. Trivsels- og felleskapsfremmende aktiviteter ivaretas gjennom egen 
trivselsplan. Vi tror på at motivasjon kan skapes gjennom tett kontakt med 
næringslivet elevene skal ut i. 
  
Det er viktig med gode og tilpassede praksisplasser der elevene kan ta med seg 
erfaringer og bransjeforventninger tilbake til læringsmiljøet. Det opplever vi at 
elevene ofte gjør. Sammen vil vi ha oppmerksomhet på å ikke miste det overordnede 
oppdraget vi som skole har - både å skape gode yrkesutøvere og gode 
samfunnsborgere. 
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Vi ønsker å arbeide mer med å utvikle tydeligere felles forståelse til hvilke sosiale og 
kognitive ferdigheter som kreves. Ved et styrket systematisk søkelys på dette kan vi 
bidra til å utvikle gode læringsmiljø her og nå, men også legge til rette for at elevene 
får utviklet ferdigheter som vil være attraktive både i samfunns- og arbeidsliv. 
  
Læringsutbytte  
Byremo vgs. ønsker å være en elevaktiv skole der elevene både blir ansvarliggjort og 
motivert i møte med medelever og lærere. Vi ønsker at elevene gjennom systematisk 
dialog med pedagog får utviklet eierskap til egen læringsprosess. 
  
I elevundersøkelsen utmerker læringskultur (4,4) og vurdering for læring (4,0) seg 
som faktorer som kan bidra til at elevene opplever mestring og utbytte av 
opplæringen. I vurderingsarbeidet har vi behov for å arbeide mer med 
vurderingsformer som i større grad bidrar til formativ vurdering. I dette arbeidet ser vi 
det som nyttig å samarbeide tverrfaglig for å sammen skape gode refleksjoner og 
standarder i vurderingsarbeidet. 
  
Nye læreplaner stiller nye forventninger til tverrfaglige temaer. Framdriften i å 
realisere læreplanene har blitt noe svekket av korona-situasjonen, og vi ser behov for 
å arbeide med å integrere elementene både i og mellom ulike fag. Her trenger vi å 
eksperimentere med ulike tilnærminger til emnene og å opparbeide oss forpliktelser 
som gjør at vi ivaretar emnene i planverket vårt. 
  
Gjennomføring  
Skoleåret 2020/21 var gjennomføringsgraden 93.5 prosent. Elevene har over tid vist 
høy gjennomføringsevne, og vi ser ikke tydelige negative avvik fra dette skoleåret 
2020/22. Vi tenker at årsakene til den gode gjennomføringsgraden er sammensatt, 
men spesielt tror vi på å skape og vedlikeholde en skolekultur som er preget av et 
elevsyn der vi aktivt leter etter muligheter til å legge til rette for gjennomføring. Her 
ser vi at det er viktig å bidra til å videreutvikle god vurderingspraksis og legge til rette 
for trygghet i å ta i bruk et vidt apparat av tilpassede vurderingsformer. 
  
Fremover ønsker vi å ha søkelys på hvordan vi så tidlig som mulig kan fange opp 
elever som krever mer tilrettelegging for å gjennomføre. Vi har erfart at tidlig 
identifikasjon og målrettede tiltak er svært viktig for denne gruppen. Sammen ønsker 
vi å styrke rutiner, forpliktelser og effektivitet i dette arbeidet. 
 

18.5 Tiltak 
Prioriterte satsinger 
Kjerneoppgaver: 
Skolens visjon og verdier: Vi skal skape begeistring ved å yte og mestre. Aktivitetene 
ved skolen skal kjennetegnes av å være elevorientert, inkluderende, 
holdningsskapende og nytenkende. 
Faggrupper må få tid til å reflektere og utvikle metoder og undervisningsopplegg som 
vekker elevers nysgjerrighet og utfordrer elever læring på alle nivå. 
  
Styrke skolens profesjonsfellesskap: 
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• Klasseledelse - styrke kompetanse til å håndtere alle elever. 
  
Økt gjennomføring på yrkesfag: 

• Arbeide med formidling og utarbeide rutiner for formidling til lære. 
• Karriereveiledning. 
• Forberede og inkludere elever som ikke kommer ut i lære. 
• Kvalitet på arbeidspraksis i YFF. 

  
Skolens egne satsingsområder 

Satsningsområde Begrunnelse Ønsket måloppnåelse 

1 Klasseledelse Forbedre læringsmiljøet. Skape 
ledelse med tydelighet og varme 

Økt samhandling mellom 
programfag- og fellesfaglærere 

2 Elevmedvirkning Trivselplan innpasses i skolens 
planverk 

Medvirkning som bidrar til 
tilhørighet og økt motivasjon. 

3 Vurderingsarbeid Utvikle vurderingskriterier som 
bidrar til utvikling i større grad enn 
å bli “veid og målt”. 

Elever skal være klar over hva de 
måles i. Tegner et bilde av hva 
som er forventet i faget. 

4 Samarbeid UiA Bruk av SYA som en 
forskningsbasert institusjon inn 
mot vår praktiske hverdag 

Utvikle undervisningsmetoder som 
kobler teori og praksis på en god 
måte. Bidra til viarierte 
undervisningsmetoder. 

  

19 Dahlske vgs.  

19.1 Innledning 

 
https://dahlske.vgs.no/ 
 
Dahlske vgs ligger sentralt i Grimstad by og har nærmere 1 000 elever og ca. 160 
ansatte. Skolen har god innsøking og tilbyr en bredde av utdanningsprogram. 
  
Skolens hovedsatsningsområde er: Eleven som læringsaktør - den studieforberedte 
og den yrkesforberedte eleven: Aktiv, bevisst, engasjert og ansvarligbygger på 
skolens visjon «Dahlske tar deg videre». 
  
Skolen har de siste årene arbeidet kontinuerlig med å sikre et trygt og godt skolemiljø 
for alle elever. Som et grunnlag for dette, har utvikling av relasjonskompetanse vært 
en sentral satsing over flere år. Skolen har flere konkrete tiltak for å sikre et godt 
skolemiljø, herunder skolestart-opplegg, bruk av VIP og VIP makker, tid til 
basisgruppemøter, bruk av trivselsvakter og miljøarbeidere i fellesarealene og 

https://dahlske.vgs.no/
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utvikling av kontaktlærerrollen. 
  
Skolen har i flere år hatt gode strukturer og rutiner for hele sin drift, og det blir viktig å 
oppdatere dette i tråd med nye fylkesstrukturer og IKT-plattformer. Innføringen av ViS 
er både ressurskrevende og førende for organisering av elevenes og lærernes 
hverdag og er derfor et viktig område for skolen. 
 

19.2 Økonomi 
Beskrivelse Regnskap 2021 Budsjett 2022 Budsjett 2023 

  9103 Dahlske vgs.  127 201 000 113 141 000 124 457 000 

Sum 127 201 000 113 141 000 124 457 000 

Budsjettet for 2023 er utarbeidet i samsvar med igangsatt aktivitet for skoleåret 
2022/23 og tilbudsstrukturen for 2023/24 slik den ble vedtatt i hovedutvalg for 
utdanning og kompetanse i sak 31/22. Driftsrammen er svært stram. 

 

19.3 Indikatorer 
Læringsmiljø 
Skolen har de siste årene arbeidet kontinuerlig med å sikre et trygt og godt skolemiljø 
for alle elever. Som et grunnlag for dette, har utvikling av relasjonskompetanse vært 
en sentral satsing over flere år. Skolen har flere konkrete tiltak for å sikre et godt 
skolemiljø, herunder skolestart-opplegg, bruk av VIP og VIP makker, tid til 
basisgruppemøter, bruk av trivselsvakter og miljøarbeidere i fellesarealene og 
utvikling/styrking av kontaktlærerrollen. 
  
Læringsutbytte 
En hovedutfordring for skolen er å videreutvikle vurderingskompetanse, 
metodevariasjon og elevmedvirkning, for å forbedre resultatene for motivasjon, 
innsats og læringskultur blant elevene. 
  
Gjennomføring 
Skolen har over mange år hatt høy gjennomføringsandel, relativt lave fraværstall og 
få skolesluttere. Disse er godt dokumentert og følges opp. 
 

19.4 Tiltak 
Prioriterte satsinger 
Kjerneoppgaver: 

• Skolen arbeider etter en modell der den enkelte elev i så stor grad som mulig 
er tilknyttet sin klasse og elevmiljø og får sitt behov for tilrettelegging og 
støttetiltak der. 

• Skolen har en felles møteplan med fastlagte møter. I tillegg er det en stram 
plan for klasselærerråd, ressursmøter gjennomføres hver uke. Vi har også 
organisert egen AR (avdelingsleder og rådgiver) og ARK (avdelingsleder, 
rådgiver og kontaktlærer) for å sikre tett oppfølging av enkeltelever og klasser, 
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etc. Skolen har også tett oppfølging av elevrådet. 
  
Styrke skolens profesjonsfellesskap: 

• Videreutvikling av virksomhetens profesjonsfellesskap: Prosess påbegynt med 
Thomas Nordahl. 

• Strukturert og styrt utviklingstid/samarbeid, arbeid med læreplan. 
• Vurderingspraksis. 
• Etablering av lederteamet og felles plattform for pedagogisk grunnsyn og 

utvikling. 
• Prosess lederutvikling og profesjonsfellesskap (Thomas Nordahl). 
• Samkjøring av interne og fylkeskommunale rutiner, skjema og retningslinjer 

(særlig for elevoppfølging). 
• Tiltak for digitalisering og pedagogisk bruk av digitale hjelpemidler for økt 

metodevariasjon og deling av kunnskap. 
• Internasjonale, nasjonale og lokale utviklingsprosjekter i samarbeid med blant 

annet Utdanningsdirektoratet, desentralisert kompetanseutvikling (dekomp-Y), 
SYA (senter for yrkesfag), UIA, etc. 

• Sertifisert dysleksivennlig skole. 
  
Økt gjennomføring på yrkesfag: 

• YFF og HYFU (helhetlig yrkesfaglig utvikling) ses i sammenheng. 
• Helhetlig tenking rundt fellesfagene og programfagene på yrkesfag. 
• Veiledning til å velge riktig vei (karriereveiledning). 
• Dysleksivennlig skole. 
• Tverrfaglig prosjekt. 

  
Skolen egne satsingsområder 

Satsningsområde Begrunnelse Ønsket måloppnåelse 

1. Læringsverkstedet/ 
dysleksivennlig skole 

Skolen arbeider etter en modell 
der den enkelte elev i så stor grad 
som mulig er tilknyttet sin klasse 
og elevmiljø og får sitt behov for 
tilrettelegging og støttetiltak der. 

Universell utforming for alle elever. 

2. Pedagogisk kompetanse, 
vurdering 

Elevundersøkelsen understøtter 
behovet for større metode- og 
vurderingsvariasjon. 

Metodevariasjon, 
metodebevissthet, 
elevmedvirkning, vurdering for 
læring 

3. Elevmedvirkning Elevundersøkelsen. Større elevmedvirkning på alle 
plan. 

4. Digitalisering og 
internasjonalisering 

Klare føringer i ny læreplan og 
Agder 203. Elevene våre skal 
rustes til fremtidens arbeidsliv. 

Internasjonalisering hjemme og 
ute. Maksimal utnyttelse av digitale 
muligheter. Bevisst bruk av digitale 
verktøy (digital kompetanse). 
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20 Eilert Sundt vgs.  

20.1 Innledning 

 
 
Eilert Sundt videregående skole har om lag 550 elever og 100 ansatte. Hovedskolen 
ligger i Farsund, men skolen har også et studiested i Lyngdal. Skolen har 
utdanningsprogrammene studiespesialisering, bygg- og anleggsteknikk, 
informasjonsteknologi og medieproduksjon, elektro og datateknologi, frisør, blomster, 
interiør og eksponeringsdesign, helse- og oppvekstfag, og teknologi- og industrifag. 
  
Vi ønsker å utvikle skolekulturen ved Eilert Sundt vgs. slik at den legger til rette for et 
skolefelleskap hvor samarbeid, medvirkning og deltakelse er sentralt. Våre 
satsingsområder, mål og tiltak er derfor preget av dette. 

20.2 Økonomi 
Beskrivelse Regnskap 2021 Budsjett 2022 Budsjett 2023 

  9104 Eilert Sundt vgs.  81 675 000 79 340 000 93 302 000 

Sum 81 675 000 79 340 000 93 302 000 

Budsjett 2023 for Eilert Sundt vgs. er utarbeidet og tildelt i forhold til igangsatt 
aktivitet for skoleåret 2022/23 og tilbudsstrukturen 2023/24 slik den ble vedtatt i 
hovedutvalget for utdanning og kompetanse. Inneværende år har vi 33 klasser, mens 
fra høsten 2023 er det planlagt for 34,5 klasser. Av dette er det to voksne klasser. 

 

20.3 Medarbeidere 
Skolen har hatt et stabilt antall årsverk de siste to årene. I 2022 økte vi til totalt syv 
lærlinger på skolen. For tre år siden var det kun to lærlinger på skolen. 
 

20.4 Indikatorer 
Læringsmiljø  
Tall fra elevundersøkelsen viser at vi er på rett vei med tanke på læringsmiljøet på 
skolen. Hvis vi sammenligner med fjoråret, går vi opp på ti av indikatorene, vi er likt 
med fjoråret på fire indikatorer og går ned på én indikator. 
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Læringsutbytte  
Vi ønsker å utvikle skolekulturen ved Eilert Sundt vgs. slik at den legger til rette for et 
skolefelleskap hvor samarbeid, medvirkning og deltakelse er sentralt. Alle våre 
satsingsområder, mål og tiltak er derfor preget av dette. Vi tror at vår hovedutfordring 
i årene fremover ligger i å øke gjennomføringen uten at nivået på sluttkompetansen 
blir svekket og uten at verdiene fra overordnet del blir satt i bakgrunnen. 
  
Gjennomføring  
Skoleåret 2021/2022 fullførte og besto 87,3 prosent av elevene. Det er en liten 
nedgang fra skoleåret før hvor 88,1 prosent av elevene fullførte og bestod. 
 

20.5 Tiltak 
Prioriterte satsinger 
Kjerneoppgaver: 
Vår definisjon av kjerneoppgaven: Elevene skal lære faglig og sosialt slik at de 
mestrer livet. For å kunne klare det har vi identifisert at vi må jobbe mer med å bygge 
de gode fellesskapene «hvor alle hører til». Det er de gode fellesskapene læringen 
skjer best i både faglig og sosialt. 

• Vi øker kontaktlærerressursen  
• Vi øker rådgiverressursen  
• Vi fortsetter den dialogbaserte vurderingen av orden og atferd  
• Vi lager klasseteam rundt hver klasse som har felles ansvar for elevene  
• Vi skal kontinuerlig arbeide med en vurderingspraksis som demper 

skolestresset  
• Vi skal utvikle kompetansen til å bygge gode klassemiljø med tydelig 

klasseledelse  
  
Styrke skolens profesjonsfellesskap: 

• Vi har felles møtetid for pedagoger hver torsdag.  
• Vi lager klasseteam rundt hver klasse som er en operasjonalisering av 

profesjonsfellesskapet.   
• Vi skal lage en møteplan for torsdagsmøtene som er i henhold til årshjulet for 

skolen, og skolens strategiske mål for kulturutvikling.  
  
Økt gjennomføring på yrkesfag: 

• Vi øker rådgiverressursen for å møte kravene som følger med helhetlig 
yrkesfaglig utdanningsløp.  

• Vi må tidligere på vg1 finne relevante praksisplasser for elevene med mål om 
å sikre fast læreplass for elevene etter vg2.  

• Vi styrker arbeidet med å skape gode klassefellesskap ved å øke 
kontaktlærerressursen, lage klasseteam og øke rådgiverressursen. I de gode 
klassefellesskapene er det mindre fravær, mindre spesialundervisning og mer 
trivsel.  
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Skolen egne satsingsområder 
Satsningsområde Begrunnelse 

1 Bygge gode sosiale felleskap hvor alle «hører til» Trivsel og trygghet er grunnlaget for faglig og sosial 
læring. 

2 Legge til rette for aktivt deltakende elever som har 
medansvar, medvirkning og engasjerer seg i egen 
læringsprosess 

Det er gjennom elevaktivitet at læring skjer. 

3 Skape et profesjonsfellesskap preget av aktiv 
deltakelse, samskapingskultur, endringsvilje og 
kontinuerlig praksisutvikling 

Det er først og fremst i profesjonsfellesskapet det 
gode individuelle profesjonelle skjønnet skapes. 

  

21 Flekkefjord vgs.  

21.1 Innledning 

 
https://flekkefjord.vgs.no/ 
 
Flekkefjord videregående skole ligger helt vest i fylket, og tilbyr skoleåret 2022/23 ni 
utdanningsprogram. Skolen har egen avdeling for hverdagslivstrening. 
  
Med to studiesteder og en pandemi, har det vært viktig å videreutvikle det 
profesjonelle felleskapet. Dette gjør vi ved å videreutvikle hele laget på skolen på en 
enda mer systematisk måte. Alle ansatte blir deltakere, lærende og bidragsytere i 
prosjektet "lærende felleskap". 
  
Selv om skolen har stor andel som gjennomfører og består, er det fortsatt ca. 10 
prosent av elevene som vi vil ha med oss. Våre ambisjoner er å få flere av elevene til 
å fullføre og bestå. 
 

21.2 Økonomi 
Beskrivelse Regnskap 2021 Budsjett 2022 Budsjett 2023 

  9105 Flekkefjord vgs.  93 879 000 81 976 000 91 624 000 

Sum 93 879 000 81 976 000 91 624 000 

Budsjettet for 2023 er utarbeidet i samsvar med igangsatt aktivitet for skoleåret 
2022/23 og tilbudsstrukturen for 2023/24 slik den ble vedtatt i hovedutvalg for 
utdanning og kompetanse sak 31/22. Inneværende år har vi i tillegg to klasser for 
voksne og en kombinasjonsklasse, som ble igangsatt etter sommerfullmakt. Disse 

https://flekkefjord.vgs.no/
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klassene videreføres skoleåret 2023/24. 
  
Bygging av ny avdeling for hverdagslivtrening er vedtatt, og det er usikkert hvordan 
dette vil påvirke skolens rammer. I tillegg skal forhold rundt blått Naturbruk avklares. 
Det handler om driftskostnader som er spesielt for blått naturbruk, nødvendig 
bemanning og videreutvikling av linja til vi kan komme inn i en driftsfase. 
 

21.3 Indikatorer 
Skolen har i flere år hatt systematisk elevoppfølging og tilpasset opplæring som 
utviklingsområder, og systematikken og kvaliteten på vår opplæring har bidratt til å gi 
oss stadig bedre resultater med tanke på gjennomføring av videregående skole.  Vi 
hadde skoleåret 2021/22 en gjennomføringsandel på 91,1 prosent, og kan vise til en 
positiv utvikling på dette området de siste fem skoleårene. 
  
Skolen har prioritert å utvikle et tverrfaglig, inkluderende støttesystem bestående av 
lærere, spesialpedagoger, ledere, rådgivere, miljøveileder, helsesykepleier og 
psykolog i skole, der målet er at alle elever skal få realisert sitt potensial for læring i 
et inkluderende fellesskap. Isolert sett ser vi at det skjer mye bra arbeid for å sikre 
elevene best mulig faglig og sosial læring. Lærere underviser etter fagfornyelsen og 
læreplanens beskrivelse av faget, og skolen har kjøpt inn nye og oppdaterte 
læremidler. Vi har større oppmerksomhet rundt nytt kompetansebegrep og arbeidet 
knyttet til vurdering. De fleste elevene opplever et trygt, godt og inkluderende 
læringsmiljø. Etter de midlertidige endringene i fraværsreglementet, merker vi en 
betydelig økning i økt fravær hos våre elever. 
  
Våren 2022 har vi satt i gang prosjektet "Et lærende fellesskap for elevens beste" der 
hele laget på skolen er med. Gjennom dette prosjektet har vi begynt å jobbe 
systematisk med overordnet del av læreplanen, samt det å utvikle gode, 
profesjonsfaglige læringsfellesskap. 
 

21.4 Tiltak 
Prioriterte satsinger 
Kjerneoppgaver: 

• Gjennom prosjektet "Et lærende fellesskap for elevens beste" få oppdatert 
kunnskap om profesjonelt læringsfellesskap, klasseledelse, relasjonskvalitet 
og læring.   

• Kollektive prosesser knyttet til hva som er god undervisning.  
• Ta i bruk forskningsbasert kunnskap om hva som kjennetegner god 

undervisning.  
• Rutiner og beskrivelser i handlingsplan for dysleksivennlig skole, som blant 

annet inkluderer at all undervisning er universelt utformet.  
  
Styrke skolens profesjonsfellesskap: 

• Kompetanseprogrammet «Lærende fellesskap til elevens beste» skoleåret 
2022/23 for hele personalet. 

• Lærende ledermøter med tema rundt ledelse av profesjonelle 
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læringsfellesskap. 
• Ledelse og initiering av lærende møter i fagseksjonene ved hele skolen. Følge 

opp kompetansehevingsprogrammet i egen avdeling. 
• Motivere for, og ansvarliggjøre, lærerne til selv å ta ansvar for utvikling av 

egen profesjon. 
  
Økt gjennomføring på yrkesfag: 

• Systematisk kartlegging av alle Vg1 elever i grunnleggende ferdigheter i lesing 
og skriving, regning og språklig nivå (for minoritetsspråklige elever). Følges 
opp systematisk med tiltak og arbeid i klasse og aktuelle fag.  

• Videreutvikle og forbedre arbeidet med tilpasset opplæring og universelt 
utformet undervisning.  

• Videreutvikle et inkluderende støttesystem som skal koordinere og følge opp 
tiltak til enkeltelever og sikre et likeverdig opplæringstilbud til alle. 

  
Skolens egne satsingsområder 

Satsingsområde Begrunnelse Ønsket måloppnåelse 

1 Styrke skolens 
profesjonsfellesska
p 

Internasjonal forskning viser at den 
viktigste faktoren for barn og unges læring 
og utvikling er læreren. For å gi lærere 
best mulig kompetanse og mulighet for å 
påvirke læring og utvikling er det derfor 
avgjørende at lærere drøfter, reflekterer og 
lærer av hverandre i profesjonelle 
læringsfellesskap. Profesjonelle 
læringsfelleskap i denne sammenheng må 
ikke forstås som et eller flere isolerte 
møter, men som en arbeidsmåte og en 
samarbeidsorientert kultur og innstilling. 

Skolen skal være et profesjonsfaglig 
fellesskap der lærere, ledere og andre 
ansatte reflekterer over felles verdier, og 
vurderer og videreutvikler sin praksis. Vi 
skal ha en samarbeidskultur der vi er felles 
om utfordringer, der vi har kollektive 
arbeidsmåter. Vår holdning skal være at 
elevene er VÅRE ELEVER. Vi skal se økt 
kvalitet på opplæring/undervisning, bedre 
læring og mindre belastning på den 
enkelte lærer. Vi skal tilegne oss og ta i 
bruk verktøy og metodikk rundt lærende 
møter/refleksjon. 

 
  

22 Kristiansand katedralskole Gimle  

22.1 Innledning 
  

 
https://kkg.vgs.no/ 
 
Skolens visjon: Der du vokser som menneske. 
Skolens mål: KKG øker læringsutbyttet til alle elever.  
 
KKG skal være en inkluderende skole for alle elever. Uavhengig av bakgrunn og 
forutsetninger, skal alle kunne ha en aktiv rolle i skolesamfunnet og bidra med noe til 
fellesskapet. Alle elever skal fullføre planlagt løp med maksimalt utbytte i forhold til 

https://kkg.vgs.no/
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sine forutsetninger. 
  
KKG skal ha et godt læringsmiljø og et godt skolemiljø. Dette henger sammen og er 
viktig for trivsel og utvikling. Gjennom god medvirkning fra elevene, skal vi ha en 
skole hvor det er godt å lære, og godt å være, for alle. 
  
Våre verdier, Kunnskap, Kultur og Glede, ligger til grunn for vårt arbeid. 
  

22.2 Økonomi 
Beskrivelse Regnskap 2021 Budsjett 2022 Budsjett 2023 

  9106 Kristiansand katedralskole Gimle  180 406 000 171 075 000 182 326 000 

Sum 180 406 000 171 075 000 182 326 000 

Budsjettet for 2023 speiler aktiviteten for skoleåret 2022/23 og planlagt tilbud 
2023/24, ref. vedtak i hovedutvalg for utdanning og kompetanse sak 31/22. Fra 
skoleåret 2022/23 til 2023/24 reduseres antall grupper fra 65 til 60. 
Kveldsundervisning for voksne kommer i tillegg begge skoleår.  
 

22.3 Indikatorer 
Skolen bidrar særlig til å nå målene i Regionplan Agder 2030 gjennom å kvalifisere 
flere for videre utdanning og/eller yrkesliv. Som en indikasjon på om vi lykkes, vil vi 
innen utgangen av avtaleperioden erfare større elevaktivitet og elevengasjement i og 
utenfor klasserommet, og vi vil ha over 90 prosent på gjennomført og bestått skoleår. 
I elevundersøkelsen vil vi se en positiv utvikling på de fleste indikatorer, særlig på 
elevdemokrati og medvirkning, læringskultur, innsats, motivasjon og vurdering for 
læring. 
 

22.4 Tiltak 
Prioriterte satsinger 
Alle elever på KKG, uavhengig av forutsetninger og mestringsnivå, skal oppleve å få 
utvikle sin kompetanse og sin evne til å lære. Gode og trygge læringsmiljø, sammen 
med systematisk elevoppfølging, skal bidra til dette. Elevene på KKG skal oppleve 
god klasseledelse i et miljø hvor det bygges gode relasjoner og hvor elevenes behov 
blir sett. Elevaktivitet og vurdering som fremmer læring er viktige elementer for at 
elevene skal få ut sitt læringspotensial. 
  
Vi har gjennom flere år hatt som hovedmål å øke andelen som gjennomfører og 
består videregående opplæring - for bedre levekår og folkehelse, og for å bidra til 
større deltakelse i arbeidslivet. Dette arbeidet skal vi fortsette med, og det skal ligge 
til grunn for vår skoleårsplanlegging. Resultatene på KKG viser at elever som starter 
med høye inntakspoeng, ikke har et tilsvarende positivt skolebidrag som elever som 
starter med lavere inntakspoeng. Vi skal derfor jobbe videre med å tilpasse 
undervisningen også for elever som trenger ekstra utfordringer for å videreutvikle sin 
kompetanse og læringsevne. 
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Elevmedvirkning skal prege skolens praksis både i og utenfor klasserommet. 
Elevrådet, sammen med avdelings- og trinnstyrene, skal ha en sentral plass i skolen. 
Elevene skal bli lyttet til, og oppleve at de har reell innflytelse på skolehverdagen sin. 
Dette gjelder i det daglige arbeidet med fagene, og generelt på skolen gjennom 
elevråd og andre møter og utvalg elevene deltar i. Med hjelp og tilrettelegging av 
våre ansatte, skal elevene oppmuntres til aktiv deltakelse og medvirkning i aktiviteter 
på skolen, i og utenfor klasserommet. 
  
For å være godt i stand til å lede og støtte elevene i deres læring, skal vi ha et 
profesjonsfaglig fellesskap som kjennetegnes av en reflekterende praksis som 
knyttes til planlegging og gjennomføring av undervisningen. Vi skal ta vare på de 
gode fagmiljøene, og ha en undervisning som ledes av en relasjonsorientert 
klasseleder som inkluderer og involverer elevene i undervisningen. 
  
Tiltakene evalueres og justeres årlig, og er for skoleåret 2022/23: 

• Et skolestartprogram som skaper gode inkluderende læringsfellesskap i 
grupper og klasser. Makkerskap og klassens time med et årshjul til hjelp for 
kontaktlærer, skal bidra til dette. 

• Å styrke elevdemokratiet gjennom skolering og aktivitet, og faglærere som lar 
elevene medvirke under planleggingen og gjennomføringen av 
undervisningen. 

• For å forberede elever med høyt læringspotensial til å prestere godt også når 
de starter på høyere utdanning, har skolen mentorordning for elever på Vg3 
studiespesialisering med vekt på realfag og akademisk skriving. 

• Samarbeidsformen som Lesson Study bygger på skal benyttes i 
profesjonsutviklingen. Det skal særlig arbeides med bredde og variasjon i 
vurderingsformer, og med å fremme de tverrfaglige temaene i fag. 
 

23 Kvadraturen vgs.  

23.1 Innledning 

 
https://kvadraturen.vgs.no/ 
 
Kvadraturen videregående skole har en historie helt tilbake til 1812 med stolte 
tradisjoner innen yrkesfagutdanning. Siden den gang har skolen endret seg i flere 
tidsperioder, både når det gjelder størrelse og innhold fram mot dagens form og 

https://kvadraturen.vgs.no/
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struktur. I dag er Kvadraturen videregående skole en stor kombinertskole som har et 
bredt utdanningstilbud innen både yrkesfag og studieforberedende. Opplæringen er i 
hovedsak lokalisert i skolens hovedbygg, men det brukes også flere omkringliggende 
bygg som avlastning. 
  
Kvadraturen videregående har en tydelig stigende andel av elevene som fullfører og 
består videregående skole. Vi ser allikevel muligheten for å fortsatt øke andelen, 
spesielt innenfor yrkesfaglige utdanningsprogram. Nye læreplaner og 
vurderingsforskrifter, sammen med fullføringsretten, er grunnleggende og gir økte 
muligheter for å lykkes med fortsatt økning. 
 

23.2 Økonomi 
Beskrivelse Regnskap 2021 Budsjett 2022 Budsjett 2023 

  9107 Kvadraturen vgs.  170 810 000 156 075 000 171 419 000 

Sum 170 810 000 156 075 000 171 419 000 

Tabellen viser netto utgifter før ev. korrigeringer. Skolen vil få noe redusert klassetall 
høsten 2023 grunnet overføring av klasser til nye Søgne vgs. Netto rammen er 
korrigert for dette. Generelt er driftsrammen for planlagt aktivitet stram. Kravene i 
fagfornyelsen i forhold til nye læringsmetoder og samarbeid, økt kompetanse, 
teknologisk oppdatert utstyr og materiell etc. medfører mange nye og 
kostnadskrevende tiltak. 

 

23.3 Medarbeidere 
Antall årsverk er stabilt grunnet få endringer i klassetall. Noen endringer må 
påregnes fra neste skoleår grunnet oppstart av nye Søgne videregående skole. 
 

23.4 Indikatorer 
Kvadraturen videregående har en tydelig stigende andel av elevene som fullfører og 
består videregående skole. Vi ser likevel muligheten for å fortsatt øke andelen, 
spesielt innenfor yrkesfaglige utdanningsprogram. Nye læreplaner og 
vurderingsforskrifter, sammen med fullføringsretten, er grunnleggende og gir økte 
muligheter for å lykkes med fortsatt økning. 
   

23.5 Tiltak 
Prioriterte satsinger 
Kjerneoppgaver: 

• På Kvadraturen videregående skole skal alle elever og ansatte oppleve at de 
betyr noe, og at de opplever å bli sett og hørt. 

• Vi er tydelige på å sette eleven i sentrum for læringsarbeidet. 
• Vår skole er, og skal være en mangfoldig skole, både når det gjelder 

fagdisipliner, kulturell og etnisk bakgrunn og elevenes læreforutsetninger. 
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• Vi har stort søkelys på å utvikle gode relasjoner mellom elev og elev, lærere 
og elever, og mellom ansatte. 

  
Styrke skolens profesjonsfellesskap: 

• Skolen jobber systematisk med å styrke og videreutvikle de ansattes faglige 
og pedagogiske kompetanse. 

• Gjennom aktiv bruk av lærerspesialister og fagkoordinatorer i de fleste fag skal 
all pedagogisk personale involveres i nyeste fagoppdateringer.  

• Skolens personale skal støtte hverandre og gjøre hverandre gode, diskusjoner 
skal kjennetegnes av trygghet og åpenhet. 

• Utviklingsarbeidet skal være preget av et samarbeid som gir rom for refleksjon 
over egen praksis og analyse av resultater. 

  
Økt gjennomføring på yrkesfag: 

• På Kvadraturen har vi en godt utviklet elevtjeneste som trygger og forbedrer 
elevenes skolehverdag. 

• Skolen skal videreutvikle den muligheten og kompetansen vi har opparbeidet 
oss til å kombinere stedsbasert og digital opplæring. 

• Nye plattformer og programvare skal tas i bruk for å gjøre opplæringen bedre, 
tydeligere og mer tilgjengelig for elevene gjennom skoletiden. 

• Vi ser at det på yrkesfaglige linjer er spesielt viktig med gode relasjoner og 
flere læringsmåter for å gjennomføre og bestå i alle fag. 

  
Skolens satsingsområder 

Satsingsområde Begrunnelse Ønsket måloppnåelse 

1 Organisasjons-
utvikling 

Ved nytt digitalt verktøy for skolene 
VIS er det avgjørende for skolen og 
elevene at det er samarbeid og felles 
forståelse og bruk av planer og 
oppfølging av læringsarbeidet 

Alle har god og systematisk samarbeidskultur i 
hele organisasjonen 

2 Profesjons-
utvikling 

Nye læreplaner og forskrift til 
opplæringsloven er tydelig på 
endringer i læringsmetoder og 
vurderingsarbeidet. 

Kunnskapsløftet 2020 er styrende for elevenes 
opplæring og skolens tilrettelegging for læring 
- Systematisk arbeid for å utvikle vurderings og 
tolkningsfelleskap i henhold til 
vurderingsforskriften. 

3 Elev og 
læringsmiljø 

Elevene involveres systematisk i 
arbeidet med analysering av 
kompetansemålene i nye 
læreplaner, utvikling av egen 
tilpasset opplæring og 
vurderingspraksis. 

Elevene opplever trivsel, trygghet og 
forutsigbarhet på skolen. Elevmedvirkning. 
Elevene opplever at lærernes undervisning og 
vurderingspraksis er i tråd med Kunnskapsløftet 
2020. Elevene gjennomfører planlagte 
undervisningsevalueringer etter felles mal. 
Skolen planlegger inn klassens time som blir en 
arena for elevenes medvirkning og utvikling. 
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24 Lillesand vgs.  

24.1 Innledning 

 
https://lillesand.vgs.no/ 
 
Lillesand videregående skole har ca. 480 elever fordelt på 28 klasser. Skolen tilbyr 
opplæring innen programområdene; studiespesialiserende, påbygg til studie-
kompetanse, helse- og oppvekstfag med studieforberedende, helse- og oppvekstfag, 
salg, service og reiseliv, bygg og anleggsteknikk og hverdagslivstrening. I overkant 
av 100 ansatte jobber sammen for læring og utvikling for elevene. 
 

24.2 Økonomi 
Beskrivelse Regnskap 2021 Budsjett 2022 Budsjett 2023 

  9108 Lillesand vgs.  77 854 000 67 038 000 68 500 000 

Sum 77 854 000 67 038 000 68 500 000 

Budsjettet for 2023 er utarbeidet i samsvar med igangsatt aktivitet for skoleåret 
2022/23 og tilbudsstrukturen for 2023/24 slik den ble vedtatt i hovedutvalg for 
utdanning og kompetanse i sak 31/22. Inneværende år har vi 28 klasser. Fra høsten 
2023 er det planlagt for 28 klasser. Av dette er det to klasser for voksne. 
  
Endringen i budsjettet fra 2022 til 2023 skyldes aktivitetsendringer, endringer i 
undervisningstilbudet og budsjettmodell. 
 

24.3 Medarbeidere 
Antall faste årsverk er stabilt. Skolen har fem lærlinger. 
 

24.4 Indikatorer 
Over de tre siste årene har skolen hatt en markant økning på antall elever som 
fullfører og består, etter å ha skåret lavt over flere år på dette området. Skolen vil 
fortsatt jobbe for å øke antall elever som fullfører og består. For å fortsette den gode 
utviklingen av disse resultatene har skolen valgt en strategi ved å fokusere på noen 
utvalgte områder og sette inn innsats og konkrete tiltak på disse. 

https://lillesand.vgs.no/
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Etter analyse av resultater på ulike indikatorer og en helhetsvurdering er disse fire 
satsingsområdene valgt for de neste tre årene: 

• Elevdemokrati og elevmedvirkning.   
• Trivsel, og trygt og godt læringsmiljø. 
• Vurdering for læring, og vurderingspraksis. 
• Redusert elevfravær.  

  
For å aktivere og styrke elevdemokratiet blir elevrådsledere skolert i en metode der 
de får en konkret fremgangsmåte de kan bruke for å få i gang medvirkning i egen 
klasse. Dette utføres i elevrådsmøter og i aktiviteter gjennom hele skoleåret. 
  
Det har stor betydning å få elevene raskt inn i en god og trygg læringskultur, og for å 
legge et godt grunnlag for dette har skolen en helhetlig oppstartplan for nye elever. 
Denne skal gjøre elevene «videregåendeskole-klare» fra de starter i vg1, og dette 
håper vi vil gi positiv effekt gjennom hele opplæringsløpet. 
  
Indikatorene for vurdering for læring viser at det er et behov for å utvikle 
vurderingspraksisen. Vurdering for læring og vurdering i kunnskapsløftet 2020 er 
tema i lærernes fagteam-møter; «hvilken vurdering lærer elevene best av?» 
  
Elevfravær er en betydelig og direkte årsak til ikke fullført eller ikke bestått, derfor er 
økt søkelys på tilstedeværelse et viktig satsingsområde. 
  
Januar 2022 startet ansatte på studie i veiledningspedagogikk ved Universitetet i 
Agder. Dette er et utviklingstiltak som vil gi et samlet løft, og utvikle hele 
profesjonsfellesskapet. 
 

24.5 Tiltak 
Prioriterte satsinger 
Kjerneoppgaver: 

• Tydelig ledelse og prioritering av tid til daglig drift og utviklingsområdene 
skolen har valgt på grunnlag av resultater. 

• Ledelse og organisering - Struktur, planer og forutsigbarhet, slik at lærere får 
gjort daglige kjerneoppgaver mest mulig effektivt. Lede og veilede slik at 
lærere prioriterer kjerneoppgavene. 

• Strukturmessige tiltak             
o Være bevisst skillet mellom driftssaker og utviklingssaker.   
o Faste samarbeidsmøter.  
o Utvikle og tilpasse undervisningsevalueringen slik at den i større grad 

samsvarer med andre vurderinger (f.eks. elevundersøkelsen).    
o Elevmedvirkning: elevrådskontakt og fagkontakt i hver klasse.   
o Årshjul for klassens time. Timeplanlegges.   

  
Styrke skolens profesjonsfellesskap: 

• Veiledningspedagogikk. Alle pedagoger.    
• Forventes å gi et samlet løft i profesjonsfellesskapet.  
• Fagutviklere i sentrale fag.  «Bestillingsliste» til fagteam. F.eks. vurdering for 
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læring og vurdering i LK2020).     
• Øke samarbeidet på tvers av fag. F eks: legge fagteam utenfor 7-8 time.     
• Utvikle samspillsregler i personalet.  
• Personalseminar oktober 2022. Tema: Profesjonsfellesskapet med vekt på 

vurderingspraksis og elevmedvirkning. Arbeidsmiljø og kultur.  
• Gi lærerne et større ansvar for utviklingen av egen profesjon og 

profesjonsfellesskapet. 
  
Økt gjennomføring på yrkesfag: 

• Styrke teamet rundt klassen/eleven (klasselærerråd, IKO-møter, forberedende 
ressursteam).   

• Øke og utvikle samarbeidet mellom programfaglærere og fellesfaglærere.    
• Legge fag og på programområder parallelt i timeplanen der data viser at dette 

er gunstig, (eks engelsk yrkesfag).   
• Tidlig tiltak i fag der eleven er i fare for IV/1, også i YFF!   

  
Skolens egne satsingsområder 

Satsingsområde Begrunnelse Ønsket måloppnåelse 

1 Elevdemokrati Elevundersøkelsen Økt elevdemokrati og medvirkning. Faktorer har påvirkning på 
hverandre, og det er sannsynlig at økt elevmedvirkning også vil gi 
positiv effekt på elevenes motivasjon og opplevelse av relevant 
opplæring. 

2 Vurdering for 
læring. 
Vurderingspraksis 

Elevundersøkelsen Elevene skal oppleve at de får målrettet og tilpasset veiledning 
på hvordan de kan forbedre sine resultater, og de skal oppleve at 
de har medvirkning på egen læring og vurderingsformer. 
«Hvilken vurdering lærer elevene best av?» Forbedring på denne 
indikatoren kan også gi positiv effekt på indikatoren 
"elevdemokrati og medvirkning". 

3 Læringsmiljø og 
trygt og godt 
elevmiljø 

Elevundersøkelsen Et eget oppstartprogram for nye elever på vg1 skal gjøre elevene 
«videregåendeskole-klare» og trygge i læringsmiljøet fra 
skolestart. Samarbeid med elevrådet for å skape engasjement 
rundt temaet læringsmiljø. 

  

25 Mandal vgs.  

25.1 Innledning 

 
https://mandal.vgs.no/ 
  
Utdanningsprogram: Studiespesialisering, Idrettsfag, Bygg- og anleggsteknikk, 
Elektro og datateknologi, Frisør, blomster, interiør og eksponeringsdesign, 

https://mandal.vgs.no/
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Restaurant. og matfag, Salg, service og reiseliv, Teknologi- og industrifag. 850 elever 
inkl. voksne. 170 ansatte. I tillegg kommer Vg3 fagopplæring. 
  
Mandal videregående skole har visjonen Vi bryr oss, om læring, hverandre og 
andre. Det betyr at alle elever skal fullføre planlagt løp med maksimalt utbytte i 
forhold til sine forutsetninger, Elevene skal bidra til et godt læringsmiljø og utvikle 
toleranse for felleskapet. Skolen legger stor vekt på gjennomføring, som har resultert 
i en veldig bra utvikling. Andel elever som fullfører og består skoleår ligger rundt 90 
prosent. 
 

25.2 Økonomi 
Beskrivelse Regnskap 2021 Budsjett 2022 Budsjett 2023 

  9109 Mandal vgs.  140 958 000 112 660 000 118 662 000 

Sum 140 958 000 112 660 000 118 662 000 

Endring i budsjettet fra 2022 til 2023 skyldes hovedsakelig endringer i 
undervisningstilbud og budsjettmodell.  
 

25.3 Medarbeidere 
Antall årsverk ligger på omtrent samme nivå i 2022 (og inn i 2023), som i 2021. 
 

25.4 Indikatorer 
Læringsmiljø  
I resultatene fra elevundersøkelsen ser vi at elevene opplever mestring og får faglige 
utfordringer. Det er derimot en endring i det siste som viser at trivselen ikke er så god 
som tidligere. Skolen har et godt grunnlag for å kunne jobbe videre med å øke 
trivselen. Elevrådet er aktivt med på nye tiltak slik at trivselen fortsatt skal være høy 
ved skolen. Innenfor skaperglede og kritisk tenkning må skolen jobbe mer med dette i 
enkelte utdanningsprogram. 
  
Læringsutbytte  
Elevene ved Mandal vgs har god fag- og samarbeidskompetanse. 
Standpunktkarakterer viser at skolen ligger på jevnt nivå over år og i 2022 er vi litt 
over tidligere resultater. De siste årene har vi ikke eksamensresultater å 
sammenligne oss med. Innovasjon og bærekraft er sentrale elementer i 
fagfornyelsen, og skolen vil videreutvikle dette videre. 
  
Gjennomføring  
Skolen har 91 prosent gjennomføring på skoleår 2022. Skolens mål er å ligge over 
90 prosent fullført og bestått. Gjennomføring på påbygging til studiekompetanse (87 
prosent). Gjennomføring på yrkesfag ligger lavere enn studieforberedende og skolen 
vil jobbe med å øke gjennomføringen på yrkesfag. 
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25.5 Tiltak 
Prioriterte satsinger 
  
Kjerneoppgaver: 

• Skolens kjerneoppgave er å skape læring og utvikling hos elevene. 
  
Styrke skolens profesjonsfellesskap: 

• Systematisk arbeid med 10-faktor. 
• Skape tid til samarbeid utover en gang pr uke. 
• Delekultur. 

  
Økt gjennomføring på yrkesfag: 

• Styrke yrkesrådgivingen for elevene. 
• Økt bevissthet rundt elevens sluttkompetanse allerede på Vg1. 

  
Skolens egne satsingsområder 

Satsingsområde Begrunnelse Ønsket måloppnåelse 

1 Øke motivasjonen 
til elevene gjennom 
mestring 

Elevene er motivert på Vg1. Etter hvert 
som elevene går på skolen, synker 
motivasjonen 

Relevant opplæring, Praktisk opplæring, 
økt innsats skal holdes på Vg1 nivået 
gjennom skoleløpet. Bedre resultat på 
elevundersøkelsen på indikatoren 
motivasjon og mestring. 

2 Vurdering Skolen trenger en mer enhetlig 
vurderingspraksis. I forbindelse med 
skolens sertifisering som dysleksivennlig 
skole må vi ha mer varierte 
vurderingsformer som gir elevene mulighet 
for å vise sin kompetanse. 

Elevene skal få vist sin kompetanse og er 
mer delaktig i vurderingsarbeidet. Bedre 
resultat på elevundersøkelsen på 
indikatoren vurdering for læring. 

3 Elevengasjement Skolens samfunnsoppdrag skal forberede 
elevene til gode aktive liv. Det er behov for 
en omorganisering av elevrådsarbeidet og 
tillitsvalgts representasjonen. Skolen ser 
behov for å styrke elevens sosiale 
kompetanse og deltakelse i skolemiljø og 
læringsarbeid. 

Bedre elevdemokratiet gjennom økt 
involvering i skolemiljøet og 
læringsarbeidet. Bedre resultat på 
elevundersøkelsen på indikatoren trivsel. 

  

26 Risør vgs.  

26.1 Innledning 

 
https://risor.vgs.no/ 
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26.2 Økonomi 
Beskrivelse Regnskap 2021 Budsjett 2022 Budsjett 2023 

  9110 Risør vgs.  42 045 000 35 724 000 41 253 000 

Sum 42 045 000 35 724 000 41 253 000 

Budsjettet for 2023 er utarbeidet i samsvar med igangsatt aktivitet for skoleåret 
2022/23, og tilbudsstrukturen for 2023/24 slik den ble vedtatt i hovedutvalg for 
utdanning og kompetanse i sak 31/22. Inneværende år har vi 14 klasser. Fra høsten 
2023 er det planlagt for 14 klasser. Skolen har ingen klasser for voksne. Endringen i 
budsjettet fra 2022 til 2023 skyldes endring i undervisningstilbud og budsjettmodell. 
 

26.3 Medarbeidere 
Skolen har 44 fast ansatte, 2 midlertidige, 1 vikar og 1 lærling, totalt 48 ansatte. 
Fordelingen er 26 kvinner og 22 menn. I 2022 hadde skolen 45 fast ansatte og 4 
midlertidige, totalt 49 ansatte. Utviklingen i faste og midlertidige årsverk må sees i 
sammenheng med justering i fagtilbudet og naturlige avganger. 
 

26.4 Indikatorer 
Resultatene fra ståstedsanalysen og elevundersøkelsen viser at lærere og elever 
opplever at de har gode gjensidige relasjoner og høy trivsel. Elevene får god hjelp av 
lærerne til faglig utvikling og til å bygge mestringstro. Ståstedsanalysen og 
elevundersøkelsen viser samtidig at vi må jobbe mer med å involvere elevene i 
vurderingsarbeidet, og legge til rette for god medvirkning. Vi har også en vei å gå på 
sammenheng mellom kompetansemål og valg av arbeidsmåter og vurderingsformer. 
I tillegg har vi data som tyder på at vi må jobbe mer kunnskapsbasert. I skolens 
virksomhetsplan, som oppdateres ved behov, beskrives tiltak som det profesjonelle 
læringsfellesskapet har bestemt seg for å jobbe med. 
 

26.5 Tiltak 
Prioriterte satsinger 
  
Kjerneoppgaver: 

• Utvikle maler/metoder for hvordan elevene kan involveres i å lage 
vurderingskriterier og drive underveisvurdering.  

• Diskutere og finne metoder og rutiner for å sikre at elevene dokumenterer 
egenvurdering.    

• Utvikle en praksis der vi tar med elevene på valg av tematikk, arbeidsmåter og 
endelig produkt som skal vurderes. 

  
Styrke skolens profesjonsfellesskap: 

• Lærerne tester kollegaveiledning som en metode for å utvikle 
profesjonsfellesskapet.   

• Innarbeide jevnlig bruk av ulike prosesslederaktiviteter.  
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• Skolens personal deltar på felles kurs for å nå målsetningene i 
virksomhetsplanen.  

  
Økt gjennomføring på yrkesfag: 

• Yrkesfaglærerne jobber med å forstå og operasjonalisere formålet i YFF.  
• Gå gjennom og jobbe med rutinene for fraværsoppfølging.  
• Styrke skolens pedagogikk for å sikre kontinuitet, progresjon, involvering og 

felleskap.  
• Utforske vekslingsmodeller.  
• Vurdere økt bruk av grunnkompetanse.  

  
Skolens egne satsingsområder 

Satsingsområde Begrunnelse Ønsket måloppnåelse 

1 Styrke skolens pedagogikk for å 
sikre kontinuitet, progresjon, 
involvering og fellesskap. 

Forskning viser at involvering 
bidrar til økt gjennomføring. 

Mer proaktive kontaktlærere Bedre 
innskolering. Etablere elevteam. 

2 Lærerne tester kollegaveiledning 
som en metode for å utvikle 
profesjonsfellesskapet. 

Gjennom bruk av 
kollegaveiledning, profesjonelle 
veiledere, Lesson Study. 

Lærere som automatisk 
undersøker forholdet mellom sin 
egen undervisning og elevenes 
læring og utvikling. 

3 Yrkesfaglærere jobber med å 
forstå og operasjonalisere formålet 
i YFF. 

Skolen har fått støtte fra SYA til å 
utvikle YFF-faget. 

Få YFF til å virke etter hensikten. 

  

27 Sam Eyde vgs.  

27.1 Innledning 

 
https://sameyde.vgs.no/ 
  
Sam Eyde videregående skole i Arendal kommune har ca. 1 500 elever fordelt på 
100 klasser, og syv programområder, samt hverdagslivstrening og påbygg. Vi har 14 
voksenklasser og Vg3 i skole. Vi tilbyr en rekke av fagene i «utdanningsviften» på 
Vg2. Skolen har også ansvar for undervisning i Agder fengsel, avdeling Froland. 
Fengslet er et moderne høysikkerhetsfengsel med 200 innsatte, der vi har en egen 
skoleavdeling. Til daglig har skolen over 326 ansatte som sammen skaper et godt 
grunnlag for læring og utvikling hos våre elever. 
  
I arendalsregionen er Sam Eyde og Arendal videregående skoler på mange måter 
komplementære med våre fagretninger. Dette har utviklet seg over mange år, og vi 
har et godt samarbeid om elevene i vår del av Agder. 

https://sameyde.vgs.no/
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27.2 Økonomi 
Beskrivelse Regnskap 2021 Budsjett 2022 Budsjett 2023 

  9111 Sam Eyde vgs.  271 288 000 232 093 000 250 496 000 

Sum 271 288 000 232 093 000 250 496 000 

Budsjettet for 2023 er utarbeidet i samsvar med igangsatt aktivitet for skoleåret 
2022/23 og tilbudsstrukturen for 2023/24 slik den ble vedtatt i hovedutvalg for 
utdanning og kompetanse i sak 31/22. 
 
Endringen i budsjettet fra 2022 til skyldes aktivitetsendringer og innretningen på 
budsjettfordelingsmodellen. 
  
Generelt er driftsrammen stram. Med høy prisstigning i 2022 og usikkerhet rundt 
prisstigningen i 2023 er en bekymret for skolens økonomi. 
  

27.3 Medarbeidere 
Antall faste årsverk mot året før er noe ned, og dette er i hovedsak knyttet til intern 
omorganisering av byggdriftertjenesten. Skolen har seks lærlinger. 
 

27.4 Indikatorer 
Sam Eyde vgs. har over år hatt økt gjennomføring som hovedsatsing. I de tre 
pandemiårene har disse resultatene ikke vært tilfredsstillende. Vi har gjennom hele 
perioden satt inn tiltak der vi har kunnet ut fra smittesituasjonen, 
  
Skolen jobber hele tiden med et elevbasert læringssyn, og har en rekke enkelt-
punkter som vi ønsker å utvikle og kvalitetssikre. Vi ønsker å øke oppmerksomheten 
rundt kulturendring, elevmedvirkning, relasjonsbygging, relevans og livsmestring, for 
å nevne noe. Vi ønsker å lage en kultur for elevaktiv undervisning der elevene i 
sterkere grad influerer på egen læring gjennom økt egenaktivitet i skoletiden. 
  
Gjennom tiltaket er målet å flytte praksis fra tradisjonell klasseromsundervisning og til 
andre metoder der kompetanse, ferdigheter blir utfordret ytterligere, og der vi også 
utfordrer tradisjonell måling på kunnskap. Vi mener at elevaktiv undervisning også vil 
styrke elevenes tro på egne ferdigheter og øke deres sjanse for formidling ut i lære 
eller videre studier. 
 

27.5 Tiltak 
Prioriterte satsinger 
Kjerneoppgaver: 

• Definere hva er kjerneoppgaver i skolen, økt fokus på vurdering av egen 
undervisningspraksis. 

  
Styrke skolens profesjonsfellesskap: 
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• Forventningsavklaring mellom yrkesgruppene 
• Økt søkelys på medvirkning, avklarte møtestrukturer 
• Forbedre delingskultur 
• Øke klassevandring 

  
Skolens satsingsområder 

Satsingsområde Begrunnelse Ønsket måloppnåelse 

1 Tettere på 
elevene 

Relasjoner er svært viktig for trygghet og 
positive holdninger 

Ingen slutter uten at vi har prøvd ut alle 
tiltak vi rår over 

2 Unngå feilvalg Motivasjon er vesentlig for læring Ingen begynner på et linjevalg uten å ha 
målt dette ut i forhold til egne 
forutsetninger 

3 Vurdering Vesentlig for å bli sett og få konstruktive 
fremovermeldinger. 

Rettferdighet ut fra egne opplevelser og 
egen vurdering avspeiler skolens 
karaktersetting 

  

28 Setesdal vidaregåande skule  

28.1 Innledning 

 
https://setesdal.vgs.no/ 
  
Setesdal vidaregåande skule (SVGS) har visjonen: «Vi vil vere ei drivkraft for 
kunnskap, utvikling og mangfald.» Satsingsområda er: Rekruttering, miljø og 
samhandling. 
  
SVGS er ein langstrakt skule med 150 km. mellom nordlegaste avdeling som er 
Hovden og sørlegaste avdeling som er Hornnes. Imellom her er avdelinga i Valle. 
Skulen har stor avstand mellom avdelingane og derfor er det ikkje like lett å møtast. 
Vi har et potensial til å lære meir av kvarandre på tvers av avdelingane og på den 
måten få eit større og betre profesjonsfelleskap. 
  
Elevane er dei viktigaste personane på skulen, og vi kan i større grad involvere dei i 
og lytte til dei i skulekvardagen. Elevane er ein stor ressurs som lærast til å ta ansvar 
og vere med å forme framtida. 
  
SVGS kan bli flinkare til å samhandle med det lokale næringslivet og kommunale 
tenester. Dette for i større grad å ha ein oversikt over kva for yrke det er 

https://setesdal.vgs.no/
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arbeidsmoglegheiter i etter fullført utdanning. Det vil då gje oss betre prognosar for 
kvar elevane kjem til å søkje, mogelegheiter for praksis under skulegangen og auke 
andelen som får læreplass. 
  
SVGS har ein stor andel som gjennomfører og består vidaregåande utdanning, men 
vi kan bli endå betre. Skulen er av den oppfatning at eit godt læringsmiljø bidrar til å 
betre denne viktige indikatoren. Elevar som trivst og finn seg til rette på skulen vil få 
betre resultat. Dette kan også vere med på å auke karaktersnittet på skulen. 
  
Mange av elevane bur på elevheim eller hybelbygg. Skulen har eit ansvar (eller i det 
minste føler eit ansvar) for desse elevane. Det er eit potensial i å auke trivselen for 
desse elevane gjennom f.eks eit betre fritidstilbod, og tilsette som kan bidra positivt i 
miljøet. 
  
Vi har tru på at betring på områda over vil skape eit betre renommé og dermed auke 
rekrutteringa. 
 

28.2 Økonomi 
Beskrivelse Regnskap 2021 Budsjett 2022 Budsjett 2023 

  9112 Setesdal vidaregåande skule  54 026 000 48 071 000 50 395 000 

Sum 54 026 000 48 071 000 50 395 000 

Budsjettet for 2023 er utarbeidd i samsvar med igangsett aktivitet for skuleåret 
2022/23 og tilbudsstrukturen for 2023/24 slik den blei vedteke i hovedutvalg for 
utdanning og kompetanse i sak 31/22. Inneverande år har vi 17 klassar (inkludert 2 
halve klasser for voksne og 1 klasse for minoritetsspråkelige), mens det frå hausten 
2023 er planlagt for 16,5 klasser. Av dette er 2 halve klassar for voksne). 
 
Endringa i budsjettet frå 2022 til 2023 skuldast aktivitetsendringar og endringar i 
budsjettmodellen. 
  

28.3 Indikatorer 
Læringsmiljø – Læringsutbytte - Gjennomføring 

• indikatoren på meistring, 3,9, har gått ned med 0,1 poeng – likt Agder 
• indikatoren på trivsel, 4,0, ned 0,2 poeng - 0,2 under Agder 
• Indikatoren for støtte frå lærarar, 4,1, ned 0,1 poeng – likt Agder 
• Indikator for læringskultur, 3,7, ned 0,2 – 0,3 under Agder 

  
Skulen har ein generell nedgang på alle indikatorar skoleåret 2021/22, med unntak 
av indikatoren innsats, som er lik. Praktisk opplæring har indikator på 3,2 og er over 
på oransje nivå. 
  
Avstand i forhold til ekskursjonar og kulturelle besøk er en utfordring. Den gamle 
kulturen frå «Landsgymnaset» heng framleis i veggane. Vi er for tradisjonsbundne. 
  
Psykisk helse er også en utfordring for elevar som bor på hybel/elevheim. Nokon 
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elevar manglar vaksenkontakt, og den vaksenkontakta dei opplev er lærarane på 
skulen. 
  
Spesielt for Hornnes: Lang skuleveg/buss, komprimert timeplan, lite fleksibilitet. 
  
Spesielt for Valle og Hovden: Lite lokale elevar som gir lite kulturell- og sosial 
tilknyting. Få interessante aktivitetar utanfor skulen. 
  
Setesdal vgs. er gode på gjennomføring. Dette har vore hovudfokus på skulen. Total 
gjennomføring på skolen er 87 prosent. Vi vil heller ha god gjennomføring enn høgt 
karaktersnitt og mange IV. Yrkesfag har gjennomføring på 83,3 prosent. 
 

28.4 Tiltak 
Prioriterte satsingar 
Kjerneoppgåver: 

o Timeplanlegging, yrkesfag har heile dagar til programfag, 
praksis/verkstad og utplassering. 

o Fleksibilitet blant undervisningspersonell. 
o Auka digitalisering, smartskjermar, meir bruk av digitale hjelpemiddel 
o Foreleserar frå næringslivet. 
o Samarbeid på tvers av avdeling og fag. 
o Relevans av yrkesfaga i fellesfag. 
o Samarbeid mellom klassane på ulike trinn. 
o Sjå oppgåvene i samanheng alle tre år. 
o Forbetra vurderingspraksis med meir elevmedverknad. 
o Undervising og læring 

 
• Skape gagns menneske - lære samarbeid       

o Skape trivsel, VIP, VIP makker 
o Elevrådsopplæring 
o Liten skule, ser den enkelte elev 
o Den kulturelle skulesekken 

 
• Auka gjennomføring       

o Spesielt for yrkesfag og førebuing til påbygg. 
o God oppfølging av enkeltelevar, transparent skule. 

  
Styrke skulens profesjonsfellesskap: 

• Samarbeid på tvers av avdelinger og fag 
• Felles møtetid avdelingsvis og for alle tre avdelingane 
• Legge til rette for delingskultur 
• Jobbar med og følgjer skulens visjon 
• Kompetanseheving - etter- og vidareutdanning 

  
Auka gjennomføring på yrkesfag: 

• Dialog med det lokale næringslivet. Skaffe praksisplassar og sikre at elevane 
ser nytten av faga. 

• Merksemd på relevans i fellesfaga. 



Økonomiplan 2023-2026, klimabudsjett og budsjett 2023 199(221) 

• Trivselstiltak bl.a. gjennom auka samarbeid med eksterne aktørar. 
• Rettleiing.  

  
 Skulens eigne satsingsområder 

Satsingsområde Begrunnelse Ønsket måloppnåelse 

1 Rekruttering Auke elevtalet og 
klasseoppfyllingsgraden. I dag 
imøtekjem ikkje elevvalga fullt 
ut næringslivets behov. 

Hornnes: Full Vg1 og Vg2 på BAT To 
parallellar på stud.spes. Valle: Fylle opp 
klassane Hovden: Fylle opp klassane. 

2 Miljø og inkludering Trivsel har gått ned frå 
tidlegare, og ligger under 
Agder i elevundersøkelsen. 

Likt med snittet i Agder. Bli betre på 
tilbakemeldingar og elevdialog. Positive 
aktivitetar. Elevmedverknad. Mentor for 
nye tilsette. 

3 Samhandling - mellom 
avdelingane og internt i 
avdelingane, med næringslivet 
og med grunnskulen 

Avstand mellom avdelingane. Felles møtetid og felles 
planleggingsdagar. Legge til rette for 
internt samarbeid. Møter mellom skule og 
næringsliv. Felles fagmøter og samarbeid 
med rådgjevarar i grunnskulen. 

 

29 Sirdal vgs.  

29.1 Innledning 

 
https://sirdal.vgs.no/ 
  
Sirdal videregående skole er en skole der idretten står i sentrum. Vi har 
studieforberedende idrettsfag med toppidrett skiskyting og langrenn, samt 
breddeidrett med multisport og fotball. Skolen har en klasse på hvert trinn. Skolen 
ligger på Tonstad i Sirdal, og elevene bor på Øyghedlar elevheim, som drives av 
Sirdal kommune. 
  
Skolens visjon er: "Et godt sted å være - et godt sted å lære". 
  
Elever som flytter hjemmefra for å gå på videregående skole må trives og ha det trygt 
om de skal kunne gjennomføre skolegangen og utvikle seg godt innen idretten. 
Skolen har hatt en god utvikling i resultatene de senere årene, både når det gjelder 
elevundersøkelsen og karakterer i fag. Sirdal vgs skal være best på kombinasjonen 
skole og idrett, og dette medfører tilpasninger i driften i forhold til treningssamlinger 
og i forhold til snøforhold for våre skielever. 
  
For å kunne tiltrekke skolen flere lokale elever er fagkombinasjonen i vg1 og vg2 
endret slik at det er mulig å gå første året på Sirdal vgs selv om man ønsker å ta 
studiespesialisering over tre år. Da kan man gå inn på en annen skole som tilbyr 
dette på vg2 uten å mangle noen fag. 

https://sirdal.vgs.no/
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I henhold til opplæringslovens § 3-43 siste ledd, kan elever som satser innen 
toppidrett å ta vg3 over to år og likevel få førstegangsvitnemål. 
 

29.2 Økonomi 
Beskrivelse Regnskap 2021 Budsjett 2022 Budsjett 2023 

  9113 Sirdal vgs.  12 695 000 11 587 000 12 659 000 

Sum 12 695 000 11 587 000 12 659 000 

Skoledriften ved Sirdal vgs er i henhold til tilbudsstrukturen planlagt og budsjettert 
videreført på samme nivå som vi har hatt de siste årene med tre klasser, en klasse 
på hvert trinn. Skolen opplever rammen som stram. Det er behov for fornyelse av 
materiell som er nødvendig for å kunne tilby toppidrett på nasjonalt toppnivå, og dette 
ser ut til å bli utfordrende. Den høye prisveksten de siste tolv månedene merkes nå i 
2022, og den skaper usikkerhet for 2023. 
 

29.3 Medarbeidere 
Bemanningen videreføres på samme nivå. Vi har i tråd med målsettinger lykkes i å få 
flere i fulle eller tilnærmet fulle stillinger, slik at vi har færre små stillinger ved skolen. 
Via videreutdanning og nyansettelser er utdanningsnivået blant personalet økt 
betydelig de siste årene. De fleste idrettslærerne har kombinasjonsstillinger mellom 
skolen og Sirdal Ski/Tonstad IL, slik at de har full beskjeftigelse her i Sirdal. 
 

29.4 Indikatorer 
Sirdal vgs. skal være best på kombinasjonen idrett og utdanning 

• Elevene skal få studiekompetanse 
• Elevene skal ha god karakterutvikling 
• Skolen skal gi elevene muligheten til å nå sine idrettslige mål 
• Elevene skal oppleve sportslig utvikling, samhold og glede 

  
Skolen har over lang tid utviklet et tilbud som passer godt for våre toppidrettsutøvere. 
De siste årene har vi jobbet med å gjøre tilbudet innen breddeidrett til å bli mer 
attraktivt. 
  
Vi startet med det vi kaller «multisport» høsten 2021. Multisport er breddeidrett 
tilpasset et skigymnas der toppidrettsutøverne reiser på samlinger og renn. Det var 
knyttet stor spenning til hvor mange søkere tilbudet ville få. Skoleåret 2022/23 er 
multisport den største elevgruppen i vg1. Vi har flere lokale søkere fra Sirdal enn 
tidligere, men også ungdom fra bl.a. Farsund, Froland og Egersund søker på 
multisport. 
  
Ulike tiltak fra Sirdal kommune har bidratt til den gode søkningen. Det har også vært 
svært viktig at vi forrige skoleår fikk gjennomført hospiteringssamling om høsten og 
søkersamling om våren, der de potensielle elevene fikk treffe lærere og elever, se 
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skolen og overnatte på elevheimen. 
  
Innen skiskyting har vi også god rekruttering, og Sirdal vgs. er nå igjen et klart 
førstevalg for unge skiskyttere i Agder og Rogaland. Når det gjelder langrenn, er vi 
avhengige av å komme oss ut til klubbene for å bygge kjennskap og relasjoner. Dette 
har vært vanskelig under pandemien, men har nå førsteprioritet kommende skoleår 
og sesong. Skolen har et svært godt tilbud også til langrennsløpere som vil satse, 
men det er ikke like kjent som tilbudet vi har på skiskyting. 
  
Gjennom det meste av skolens 35-årige historie har rekruttering av elever vært et 
gjennomgående tema. Tilbudet ved Sirdal vgs. er spesielt. Det må gjøres kjent, og 
potensielle elever må få besøke oss både en og to ganger før de er trygge på å flytte 
hjemmefra for å gå på videregående skole. Tilbudet "multisport" henvender seg til en 
bred gruppe elever, og gitt at vi kan gi gruppen et godt tilbud og at vi får gjennomført 
hospiterings- og søkersamlinger, har vi tro på at elevtallet ved skolen vil kunne øke 
og stabilisere seg på et høyere nivå i årene som kommer. 
 

29.5 Tiltak 
Prioriterte satsinger 
Kjerneoppgaver: 

• Konkrete tiltak rettet mot elever som står i fare for å stryke eller ikke få 
karakter i fag. 

• Jevnlige klasselærerråd der alle elevene blir nevnt. 
• Dialogbasert vurdering i orden og atferd. 

  
Styrke skolens profesjonsfellesskap: 

• Faste personalmøter 
• Undervisningsevaluering 
• Kollegaveiledning 

  
Skolens egne satsingsområder 

Satsingsområde Begrunnelse Ønsket måloppnåelse 

1 Variert, praktisk 
og relevant 
opplæring 

Scorer lavt på disse spørsmålene på 
elevundersøkelsen. 

Økt score på disse spørsmålene i 
elevundersøkelsen. Konkrete mål er satt. 

2 Vurdering for 
læring 

Scorer lavt på denne indikatoren i 
elevundersøkelsen. 

God dialog med elevene skal føre til få 
eller ingen klager på standpunktkarakterer. 

3 Rekruttering av 
elever 

Ønske om gode klasser og trygghet for 
god søkning hvert år. 

Ingen klasser bør ha færre enn 20 elever. 
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30 Søgne vgs.  

30.1 Innledning 

 
https://sogne.vgs.no/ 
  
Søgne videregående skole har frem til høsten 2023 naturbruk som eneste 
utdanningsprogram. Vår visjon er "Et naturlig førstevalg", med verdiene Miljø, 
Muligheter, Mestring og Mangfold. 
  
Nye Søgne videregående skole får ny tilbudsstruktur og nye programfag: Helse- og 
oppvekstfag, idrettsfag, studiespesialisering, bygg og anleggsfag, teknologi og 
industrifag. Skolen fortsetter med naturbruk og hverdagslivstrening. I tillegg har vi 
startet opp en kombinasjonsklasse fra høsten 2022, og planen er å øke til to klasser i 
løpet av høsten 2023. 
  

30.2 Økonomi 
Beskrivelse Regnskap 2021 Budsjett 2022 Budsjett 2023 

  9114 Søgne vgs.  30 158 000 31 791 000 44 638 000 

Sum 30 158 000 31 791 000 44 638 000 

Budsjettet for 2023 er utarbeidet i samsvar med igangsatt aktivitet for skoleåret 
2022/23 og tilbudsstrukturen for 2023/24 slik den ble vedtatt i hovedutvalg for 
utdanning og kompetanse i sak 31/22. 
  
Den økte budsjettrammen har sammenheng med de nye tilbudene som starter opp 
ved Søgne vgs. høsten 2023, hvor vi får elleve nye klasser, i tillegg til de ti klassene 
vi har fra før. 
  
Til tross for økte budsjettrammer ser vi at handlingsrommet neste år er marginalt. 
Midlene vi har fått tildelt dekker bare så vidt rekrutteringsbehovet knyttet til 
utvidelsen, og det er svært lite handlingsrom med tanke på løpende driftsutgifter. Det 
blir da krevende å finne midler til å sikre ivaretakelse av kravene i fagfornyelsen, 
utstyrsinvesteringer og andre nødvendige tiltak. 
  

30.3 Medarbeidere 
Antall elever ved Søgne videregående skole øker fra 100 til 600 i perioden 2023-

https://sogne.vgs.no/
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2025. Det vil være behov for å øke antall ansatte fra 60 til 120. Stillingsplanen pr. nå 
anslår behov for inntil 20 nye årsverk for skoleåret 2023/2024. 
 

30.4 Indikatorer 
Søgne videregående har over tid hatt svake gjennomføringsresultater, og i skoleåret 
2021/22 har vi hatt særlig oppmerksomhet rundt gjennomføring, vurdering for læring 
og elevmedvirkning. 
  
Vi nådde målet vårt. 90,9 prosent av elevene fullførte og bestod i 2021/22, og 100 
prosent av elevene ble formidlet til lære. Vi skal fortsette med vårt profesjonelle 
læringsfellesskap og jobbe systematisk og målrettet. Søgne vgs. har som mål å 
holde oss på 90 prosent gjennomføring. 
  
Skolen ønsker å holde oppe læringstrykket og utvikle profesjonsfelleskapet gjennom 
å etablere en effektiv ledergruppe, og å bli en bedre skole innen områdene 
gjennomføring, læringsmiljø og læringsutbytte. Vi vil satse spesielt på bærekraft, 
nyskapende læring og eleven i sentrum. 
  
Samtidig som skolen skal jobbe for å holde oppe læringstrykket og klare å oppnå 90 
prosent gjennomføring, står vi overfor store endringer, med utbygging, omstilling og 
flytting til nytt skolesenter på Tangvall i desember 2022. Arbeidet fremover må også 
ta hensyn til disse endringene. 
  
Skolen har påbegynt et samarbeid med Senter for yrkesfag og opplæring i 
arbeidslivet ved UiA. Planen er at dette skal bli et større utviklingsprosjekt, slik at 
vurdering for læring blir viktig del av undervisningen for elevene. Vi tror at denne 
satsingen fører til bedre gjennomføring på Søgne vgs. Vi ønsker å videreutvikle og 
standardisere prosjektet vi har startet på «å øve før prøve». Da vil lærerne i mye 
større grad være tett på elevene og elevene får medvirke i sin egen læring. 
  
Vår tolking av elevmedvirkning i skolen er at alle elevene skal inkluderes i en aktiv 
prosess, gjennom dialogbasert vurdering og handling, sammen med voksne, som 
sikrer er godt sluttprodukt. 
 

30.5 Tiltak 
Prioriterte satsinger 
  
Kjerneoppgaver: 

• Nyskapende læring  
• Elever som endringsaktører 
• Elevmedvirkning 
• Elevene i sentrum 
• Elevene skal føle at alle har like stor verdi 
• Skape felles holdning om at alle elever er våre elever 

  
Økt gjennomføring på yrkesfag: 
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• Nyskapende læring 
• Elever som endringsaktører  
• Elevmedvirkning 
• Elevene i sentrum 
• Alle elever har like stor verdi 
• Skape felles holdning om at alle elever er våre elever 
• God elevtjeneste som matcher elevenes behov 

  
Styrke skolens profesjonsfellesskap: 

• Skape sammenheng i det strategiske arbeidet  
• Systematikk og struktur  
• Møteplasser 
• Fagutviklere som eier og leder det pedagogiske utviklingsarbeidet 
• Utvikle en effektiv ledergruppe som skaper merverdi for organisasjonen 
• Tydelige ansvarsområder og delegerte driftsoppgaver 

  
Skolens egne satsingsområder 

Satsingsområde Begrunnelse Ønsket måloppnåelse 

1 Elevmedvirkning Scorer lavt på denne indikatoren i 
elevundersøkelsen. Vil bidra til økt 
gjennomføring. 

Økt score, til minst 4,5, på denne 
indikatoren i elevundersøkelsen. 

2 læringskultur Scorer lavt på denne indikatoren i 
elevundersøkelsen. 

Økt score, til minst mellom 4,5 og 5,0, 
på denne indikatoren i 
elevundersøkelsen. 

3 Vurdering for læring Scorer lavt på denne indikatoren i 
elevundersøkelsen. 

Økt score, til minst 4,5, på denne 
indikatoren i elevundersøkelsen. 

 

31 Tangen vgs.  

31.1 Innledning 

 
https://tangen.vgs.no/ 
 
Tangen videregående skole har for inneværende skoleår ca. 1 250 elever og 200 
ansatte. Tangen vgs. er en kombinert skole der den ene halvparten er yrkes-
forberedende, mens den andre halvparten er studieforberedende. Skolen holder til i 

https://tangen.vgs.no/
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et arkitektonisk praktbygg fra 2009, men har også undervisningslokaler i Aquarama 
(kroppsøving), i Elvegata 2 (frisør, blomster, interiør og eksponeringsdesign), i 
Reinhardtbygget (byggfag) og på Dalane og Høietun (byggfag). 
  
Bygg- og anleggsteknikk er landets største byggfagsavdeling med 19 klasser. For 
første gang tilbyr vi også et studieforberedende tilbud med bygg- og anleggsteknikk 
der det primære målet er å motivere elevene til å velge ingeniørstudiet. Studiet er lagt 
opp i nært samarbeid med Universitetet i Agder. Foruten byggfagene har skolen også 
en stor kreativ avdeling med både yrkesfag og studieforberedende fag. Vi jobber 
bevisst for å styrke det kreative fagområdet og etablerer fra oktober 2022 landets 
fineste lokaler for utdanningsprogrammet Frisør, blomster, interiør og 
eksponeringsdesign i Elvegata 2. I tillegg til verksteder for alle fagområdene, innvier 
vi også lokaler for service og kundetrening med blant annet byens største 
frisørsalong, en blomsterbutikk, et interiørstudio og en kaffebar. Restaurant og 
matfag har lang tradisjon med å tilby reelle treningsarenaer for elevene, som kantine, 
restaurant og ferskvareavdeling, og nå tar vi denne tenkningen videre til andre 
fagområder. 
  
I tillegg til yrkesfag og de studieforberedende linjene, har skolen tre paralleller med 
studiespesialisering og én påbyggingsklasse. Studiespesialisering har kort tradisjon 
på Tangen og er et satsingsområde. Vi har for eksempel etablert et nytt 
studieverksted og skaperverksted som gjør det mulig å jobbe i tråd med 
forventningene i Fagfornyelsen. I det kommende året har vi også som ambisjon å 
ruste opp spesialrommene for realfag. Programfagspakken som tilbys til elever på 
studiespesialisering, gis også som tilbud til elever på Kunst, design og arkitektur og 
Medier og kommunikasjon. 
  
Tangen videregående skole forankrer all drift i en ja-kultur med tydelige forventninger 
til hvordan vi møter hverandre og snakker til hverandre. Ja-kulturen har som viktigste 
oppgave å skape engasjement og oppdrift. Vi gjennomfører dyptgripende endringer i 
vurderingskulturen, som har som endelig mål å øke gjennomføringen og sikre gode 
fagresultater. Når tiltakene virker, tror vi elevene lettere forstår at de kan påvirke sin 
egen skolehverdag, og at de ser betydningen av å gå på skole. 
 

31.2 Økonomi 
Beskrivelse Regnskap 2021 Budsjett 2022 Budsjett 2023 

  9115 Tangen vgs.  144 464 000 135 946 000 159 296 000 

Sum 144 464 000 135 946 000 159 296 000 

Budsjettet for 2023 er utarbeidet i samsvar med igangsatt aktivitet for skoleåret 
2022/23 og tilbudsstrukturen for 2023/24 slik den ble vedtatt i hovedutvalg for 
utdanning og kompetanse i sak 31/22. Inneværende år har vi 64 klasser (inkl 1 
klasse for voksne), og fra høsten 2023 er det planlagt for 64 klasser. Av dette er det 
tre klasser for voksne. 
  
Endring i budsjettet fra 2022 til 2023 skyldes hovedsakelig endringer i budsjettmodell. 
  
Generelt er driftsrammen stram. Det er utfordrende å skape nødvendig handlingsrom 



Økonomiplan 2023-2026, klimabudsjett og budsjett 2023 206(221) 

for å ivareta kravene i fagfornyelsen, investere i nødvendig teknologisk utstyr og 
andre tiltak som skal bidra til utvikling av skolen. I tillegg kommer usikkerheten rundt 
prisutviklingen i 2023 
  

31.3 Indikatorer 
Læringsmiljø  
Resultatene i elevundersøkelsen fra 2018 til 2021 viser at skolen går litt fram på 
samtlige parametere det siste året – til tross for to år med pandemi. På alle spørsmål 
som måler elevmedvirkning, er framgangen betydelig. Det er for tidlig med bastante 
konklusjoner, men vi håper den positive tendensen er et svar på alle tiltakene vi har 
iverksatt, og som er beskrevet i skolens strategiske plan. 
  
Læringsutbytte  
Det samlede karaktersnittet for skolen har gått noe opp (standpunkt). Vi har positiv 
karakterutvikling i de fleste fag, men noe nedgang i enkelte fag i Vg3 
studiespesialisering og på Frisør, blomster, interiør og eksponeringsdesign. Samlet 
sett har vi en nedgang i antallet 1-ere, men en oppgang i antallet IV-er. Det siste 
kommer mest sannsynlig som en konsekvens av pandemien, hvor vi hadde store 
utfordringer med å få elevene på skolen. På Tangen rammet pandemien aller hardest 
på Vg3. 
 
Skolen jobber systematisk for økt læringsutbytte. Som beskrevet i punktet over, 
gjennomfører vi dyptgripende endringer i lærings- og vurderingskulturen, som vi tror 
vil gi effekt over tid. Vi jobber bevisst med å koble elevene på undervisningen, og vi 
har innført andre arbeidsmåter for å tilpasse undervisningen til elever med særskilte 
behov. Vi bruker også langt mer penger på læringsstøtte enn tidligere. 
  
Gjennomføring  
Skolen hadde 84,1 prosent gjennomføring skoleåret 2021/22. Dette er for lavt, men 
er likevel likt forrige skoleår, og betydelig opp fra to år tilbake. Det er andelen elever 
som slutter underveis, og andelen som ikke får vurdering (IV), som er hovedårsaken 
til gjennomføringsresultatet. Vi har konkrete tiltak for å følge opp dette for 
inneværende år, med blant annet en stor rigg for fraværsoppfølging. 
  
Regionplan 2030 har 90 prosent fullføring som mål for Agderskolen, men på Tangen 
vgs. jobber vi etter en realistisk plan ut ifra inntakspoeng og kompleksiteten i 
elevgruppen. Skolen har derfor 86 prosent fullføring som mål for 2023. 
 

31.4 Tiltak 
Skolens viktigste innsatser for godt læringsmiljø: 

• Verdier og holdninger. Skolen dyrker fram en ja-kultur som vår viktigste 
investering for energi og oppdrift. Ja-kulturen skal være åpen og raus, men har 
likevel tydelige grenser for hva som ikke er akseptabelt. Tydelige verdier 
skaper over tid en selvregulerende positiv atferd, som igjen skaper trygghet i 
skolen. 
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• Sosial bærekraft. Skolen har som mål at elevene etter fullført videregående 
skole, har bygget robusthet for livet. Våre viktigste tiltak er disse: 

o Gjennomføre en mer bevisst skolestart med forventningsavklaringer og 
gruppebygging. 

o Styrke elevrådet og elevdemokratiet ved systematisk trening og ved å 
gi plass til elevenes mening, for eksempel gjennom «Tangen ytring». 

o Gjennomføre tverrfaglige temauker, for eksempel om psykisk helse 
o Styrke elevmedvirkningen i fagene, for eksempel ved at hver klasse 

velger en fagrepresentant i hvert fag. 
o Innføre «Tangentimen» med delt eierskap mellom elevene 

(elevtillitsvalgt), kontaktlærer og rådgiver. Tangentimen er obligatorisk 
og timeplanlagt. 
 

• Ny vurderingskultur. Tangen endrer vurderingskulturen gjennom mottoet «fra 
prøve til øve». Hensikten er å tvinge fram en kultur der det er lov å feile fordi 
man trener. For raskere resultater, har vi endret på enkelte rammebetingelser: 

1. Elevene sitter i firergrupper (mer forpliktende samarbeid og bedre dialog 
mellom elever og mellom lærer og elev, 

2. Elevene har opptil flere fagdager i året (fordypning og variasjon), 
3. Elevene har hyppigere små og uformelle vurderinger (ofte muntlig) framfor 

store formelle vurderingssituasjoner, 
4. Enkelte fag prøver ut karakterfri vurdering i 1. termin (lave skuldre, men høyt 

læringstrykk), 
5. Nytt studieverksted og makerspace gir mulighet for mer praktisk arbeid, også i 

teorifagene. 
 

32 Tvedestrand vgs.  

32.1 Innledning 

 
https://tvedestrand.vgs.no/ 
  
Skolens hovedsatsningsområde er økt læringsutbytte, økt gjennomføring og økt 
livsmestring. Gjennom de siste årene har skolen jobbet målrettet med elevens 
skolemiljø og etableringen av trygge og gode klassemiljø. Arbeidet med tett 
oppfølging av eleven og kontaktlærers sentrale plass i dette arbeidet, er styrket og 

https://tvedestrand.vgs.no/
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systematisert gjennom kvalitetsdokumentet «Tett på». 
 

32.2 Økonomi 
Beskrivelse Regnskap 2021 Budsjett 2022 Budsjett 2023 

  9116 Tvedestrand vgs.  102 058 000 82 254 000 89 391 000 

Sum 102 058 000 82 254 000 89 391 000 

Budsjettet for 2023 er utarbeidet i samsvar med igangsatt aktivitet for skoleåret 
2022/23 og tilbudsstrukturen for 2023/24 slik den ble vedtatt i hovedutvalg for 
utdanning og kompetanse i sak 31/22. Inneværende år har vi 29 klasser og fire HT-
klasser (hverdagslivstrening), mens det fra høsten 2023 er planlagt for 30 klasser og 
tre HT-klasser. 

 
Endringen i budsjettet fra 2022 til 2023 skyldes endringer i undervisningstilbudet og 
budsjettmodell. Driftsrammen er stram, og i tillegg kommer usikkerheten rundt 
prisutviklingen i 2023. 
 

32.3 Indikatorer 
Skolens resultater gjennom de siste årene viser en svært positiv utvikling i andelen 
elever som fullfører og består. Resultatene viser også at elevene avslutter med et 
bedre karaktersnitt enn de hadde da de startet som elever ved skolen. Den positive 
utviklingen er et godt utgangspunkt for å fortsette arbeidet med å øke andelen elever 
som fullfører og består, og arbeidet for at den enkelte elev skal ha best mulig 
karakterer for videre studier/arbeid. Resultater fra elevundersøkelsen viser at skolen 
har potensial for forbedring på faktoren underveisvurdering. 
  
Pandemien gjorde at vi i mindre grad enn ønsket fikk jobbet godt med 
utviklingsmålene for 2021. Vi opprettholder derfor disse målene for 2022/23. 
  
Agder fylkeskommunes mål er at 90 prosent av ungdommene i videregående skole 
skal fullføre og bestå. Tvedestrand vgs. er på god vei mot dette målet, men vi er ikke 
i mål. Skolen ser det derfor som viktig å bruke tid på å analysere egen virksomhet 
gjennom å bruke Utdanningsdirektoratets ståstedsanalyse. Det må vurderes om 
analysen skal gjennomføres på hele skolen, eller om det er noen avdelinger vi 
prioriterer. Målet er å skape felles refleksjon over skolens praksis og hvilke områder 
skolen vil prioritere i utviklingsarbeidet sitt. Vurderingsprosessen og det videre 
utviklingsarbeidet skal gi et enda bedre læringsutbytte og læringsmiljø for skolens 
elever. 
  
Læringsfremmende underveisvurdering er en viktig del av Kunnskapsløftet 2020, og i 
forskrift til opplæringslov § 3-3 er lærelyst tatt inn i formålet med vurdering i fag. I 
overordnet del av læreplanverket står det: «Skolen skal legge til rette for læring for 
alle elever og stimulere den enkeltes motivasjon, lærelyst og tro på egen mestring» 
og «skolen og lærerne må balansere behovet for god informasjon om elevens læring 
og uønskede konsekvenser av ulike vurderingssituasjoner. Uheldig bruk av vurdering 
kan svekke den enkeltes selvbilde og hindre utviklingen av et godt læringsmiljø». 
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32.4 Tiltak 
Prioriterte satsinger 
  
Kjerneoppgaver: 

• Klasse og læringsmiljø er fast tema på alle klasselærerråd. 
• Trygge og gode klasserom, og god relasjon mellom elev og lærer er viktig for 

å få til god underveisvurdering/tilbakemeldingskultur.  
• Fagsamtalen skal bidra til å skape trygge læringsmiljø der det er rom for at 

elevene presterer ulikt. 
• Det skal være like stort rom for gode prestasjoner som det å ikke få det til. 
• Undervisningsevaluering og klasseromsvandring 10-faktor. Arbeid med 

rolleavklaring i ledergruppa. 
• Avdelingsleder tettere på elever, lærere og undervisning. 

  
Styrke skolens profesjonsfellesskap: 

• Dialog om vurdering og variasjon i vurderingsformer i klasselærerråd og 
avdelingsmøter.  

• Utviklingsmålene tas opp i klassens time. Ledergruppa har faste møter med 
elevrådet der utviklingsmålene og status diskuteres. Elevrådets 
tilbakemeldinger drøftes med lærerne.  

• Et felles språk for hvert fag som beskriver elevenes kompetanse   
• Dele erfaring god praksis, avdelingsmøter og faggruppe. 

  
Økt gjennomføring på yrkesfag: 

• Mange elever strever med overgangen mellom vg1, vg2 og videre ut i lære. 
For å opprettholde kontinuitet og relasjon ønsker skolen at samme rådgiver 
følger eleven gjennom skoleløpet og helt til de har læreplass.  

• Overgangen mellom vg1 og vg2 er stor for mange elever. Skolen jobber med å 
redusere denne overgangen gjennom å gjøre elevene godt kjent med vg2-
fagene i vg1 slik at de motivers for å velge retning tidlig gjennom 
praksis/yrkesfaglig fordypning, YFF.   

• Det legges opp til at samme lærer underviser i flere fellesfag i samme klasse 
(f.eks. naturfag og matematikk) Dette øker muligheten for god 
relasjonsbygging mellom lærer og elev, og vi mener at sannsynligheten for at 
eleven fullfører og består disse fagene øker.  

• Elevene på yrkesfag skal som hovedregel ut i bedrift i YFF. Elever som ikke 
finner seg til rette sosialt ute i bedrift følges opp ekstra.   

• Skolens rådgivere må tidlig inn med karriereveiledning i de sakene der eleven 
ikke ønsker å være i bedrift i YFF, eller der eleven ikke mestrer utplassering 
på tross av ekstra veiledning.  

• Elever som har annet morsmål enn norsk kartlegges tidlig i opplæringsløpet 
med tanke på behov for særskilt norskopplæring. 

  
Skolens egne satsingsområder 

Satsingsområde Begrunnelse Ønsket måloppnåelse 

1 Skape 
vurderingssituasjoner 
som fremmer motivasjon, 
lærelyst og tro på egen 

Resultater fra elevundersøkelsen viser at skolen har 
potensial for forbedring på faktoren 
underveisvurdering. Skolen har gjennom mange år 
hatt vurdering for læring som satsing. Vi ser at vi i for 

Flere elever fullfører og 
består og skolen nærmer 
seg målet til Agder fk på 
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Satsingsområde Begrunnelse Ønsket måloppnåelse 

mestring. Skape trygge 
og varierte 
vurderingssituasjoner slik 
at flere elever 
gjennomfører med bedre 
karaktersnitt og færre 
stryk 

liten grad gir elevene mulighet til å vise sin 
kompetanse på varierte vurderingsmåter. Vi har som 
mål at elevene skal oppleve at vurdering ikke bare er 
en test, men en trygg arena der lærer skaffer seg 
kunnskap om elevens utvikling og kompetanse 
gjennom for eksempel observasjon, fagsamtale, 
dialog, diskusjon, ulike elevarbeider mm. 

90 % fullført og bestått i 
løpet av perioden. 

  

33 Vennesla vgs.  

33.1 Innledning 

 
https://vennesla.vgs.no/ 
  
Grunnskolepoengsummen for elevene som begynner ved Vennesla vgs. har over tid 
ligget på 3,8. Skolen har lenge hatt en stabilt høy gjennomføring, og våren 2022 var 
andelen fullført og bestått 88 prosent. Skolen har også høy gjennomføring for elever 
som har under 3,0 i grunnskolepoeng, noe som viser at det jobbes godt for å få 
lavtpresterende elever igjennom. 
  
Skolen scorer høyt på skolebidragsindikatorene. Vi tilbyr en bred realfagspakke på 
studiespesialiserende, og elevene scorer godt her. Faglig dyktige pedagoger sørger 
for at vi greier å favne hele spekteret av elever. Fremtidig fokus er å øke andelen 
elever til studiespesialiserende. 
  

33.2 Økonomi 
Beskrivelse Regnskap 2021 Budsjett 2022 Budsjett 2023 

  9117 Vennesla vgs.  68 534 000 57 999 000 68 107 000 

Sum 68 534 000 57 999 000 68 107 000 

Budsjettet er på 68,1 mill. kroner og er i henhold til tilbudsstrukturen. 
 

33.3 Medarbeidere 
Vennesla vgs har hatt en svak økning i antall årsverk fordi vi har startet et nytt 
programområde (bygg- og anleggsteknikk).  Her har skolen to klasser. 
Fra høsten 2023 vil det øke med ytterligere tre klasser totalt. Det er to voksenklasser 
og en Vg2 tømrer. 

https://vennesla.vgs.no/
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33.4 Indikatorer 
Inntaksområdet til Vennesla videregående skole har levekårsindekser som ligger 
under gjennomsnittet i Agder og landet for øvrig. Skolen ser det som en av sine 
viktigste oppgaver å være et redskap for å endre dette forholdet til det bedre, og da 
med ekstra oppmerksomhet på å øke elevenes motivasjon for læring, læringstrykk, 
gjennomføring og trivsel på skolen. 
  
Skolen hadde våren 2022 en gjennomføringsandel på 88 prosent, noe som er høyere 
enn landsgjennomsnittet. Også elever som kommer inn på skolen med under 3,0 i 
grunnskolepoeng har høy gjennomføring (77 prosent). Dette viser at det jobbes godt 
for å få elevene gjennom videregående skole. 
  

Mål Status Mål 2025 Kommentar 

Fra Agder 2030; en høyere andel 
elever og studenter gjennomfører 
videregående opplæring, fagskole 
og høyere utdanning. 

82 % vår -21 90 % Skolen jobber med å utvikle 
pedagogisk praksis for å sikre økt 
gjennomføring for våre elever 

Mål fra Agder 2030; det er god 
balanse mellom tilbud og 
etterspørsel etter kompetanse i det 
regionale arbeidsmarkedet. 
Randskolene er viktige for å bygge 
attraktive og livskraftige byer, 
tettsteder og distrikter. 

90-100 % 100 % Skolen jobber aktivt mot lokalt 
næringsliv for å formidle alle våre 
elever til lære.  Vi har gode resultater 
og samarbeider med kommune og 
næringsliv for å sikre lokale bedrifter 
den kompetansen de etterspør 

Venneslabrua, Mål fra Agder 2030; 
jobbe kunnskapsbasert og målrettet 
for å forbedre levekårene gjennom 
en langsiktig og helhetlig 
levekårssatsing. 

 Antall unge 
på trygd i 
Vennesla er 
redusert 

UIA forsker på å måle effekten av 
satsingen, ingen målbare resultat 
enda 

  

33.5 Tiltak 
Prioriterte satsinger 
Kjerneoppgaver: 

• Bygge profesjonelle team rundt eleven (møtestruktur). 
  
Styrke skolens profesjonsfellesskap: 

• Pedagogisk utviklingsarbeid, utvikle Makerspace-pedagogikken. 
  
Økt gjennomføring på yrkesfag: 

• Tverrfaglige utviklingsprosjekter i MakerSpace  
• Norsk for minoritetspråklige. Skolen har egne grupper i norsk for elever med 

kort botid 
• Helhetlig yrkesfaglig utvikling - HYFU  
• Formidling til lære – utvikle god kjennskap til lokalt næringsliv  
• Venneslabrua følger elever ut i lære ved behov  
• God jobb med utplassering YFF 
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Skolens egne satsingsområder 
Satsingsområde Begrunnelse Ønsket måloppnåelse 

1 Bygge godt elevmiljø. 
Omdømmebygging 

Utvikle elevtjenesten. Investere i å 
bygge godt elevmiljø og læringsmiljø 
både i klasserommet og i hele 
skolemiljøet. 

Mer enn 60 % av elevene ved den 
lokale ungdomsskolen søker til 
Vennesla vgs. 

2 Pedagogisk utvikling 
og vurdering 

Elevaktive læringsformer øker elevenes 
motivasjon og mestring. 

Skolen har fokus på læring – også når 
det gjelder vurderingsformer. 

3 Elevmedvirkning Elevene melder om lav motivasjon og 
ønsker større medvirkning. 

Øke elevens mulighet til å påvirke egen 
skolehverdag og læringsutbytte. 

  

34 Vågsbygd vgs.  

34.1 Innledning 

 
https://vagsbygd.vgs.no/ 
 
Vågsbygd videregående holder til i den største bydelen i Kristiansand kommune, og i 
Agder fylkeskommune. Skolen har gode resultater over tid, både for gjennomføring 
og for læringsresultatene elevene oppnår. 
  
Skolens utdanningsprogram er musikk, dans og drama, studiespesialisering, 
studiespesialisering med forskerlinje, og en klasse med påbygg Vg3. Vi har også 
kombinasjonsklasser, i samarbeid med kommunen, hvor minoritetsspråklige elever 
fullfører grunnskolen før de begynner på videregående utdanning. 
  
Skolen har et stort mangfold av elever, og vår satsing framover er å utvikle en skole 
for alle. Skolen ønsker at det i framtiden vurderes å tilføre yrkesfag ved skolen. 
Utfordring framover er å få nok søkere til studiespesialisering for å opprettholde minst 
tre paralleller. 
 

34.2 Økonomi 
Beskrivelse Regnskap 2021 Budsjett 2022 Budsjett 2023 

  9118 Vågsbygd vgs.  79 963 000 76 044 000 80 315 000 

Sum 79 963 000 76 044 000 80 315 000 

34.3 Indikatorer 
Skolens utviklingsmål: 

1. Alle elever skal inkluderes og bli sett. Trivsel, opplevelse av mestring og 
faglige utfordringer skal stå i sentrum. Vi har nulltoleranse for alle former for 

https://vagsbygd.vgs.no/
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mobbing og diskriminering. 
2. Alle ansatte ved skolen skal jobbe aktivt for å skape et godt læringsmiljø 

tilpasset hver enkelt elev. Eleven skal kunne prestere maksimalt ut fra egne 
forutsetninger, med mål om å fullføre og bestå med best mulig resultat. 

3. Skolen skal utforske bruk av digitale verktøy og være framoverlent teknologisk 
i undervisning og arbeidsprosesser. 

  
Tiltak: 

1. Elevene skal bidra til et godt skolemiljø gjennom et aktivt elevdemokrati. 
Elevene skal påvirke sin egen skolehverdag gjennom innsats, inkludering og 
samarbeid. 

2. Ansatte på skolen skal bidra positivt i arbeidsmiljøet ved aktiv innsats, høy 
kvalitet på arbeidet og arbeidsglede. 

3. Gjennom systematisk arbeid i klasselærerråd skal læringsmiljøet i klassen ha 
stor oppmerksomhet, og enkeltelevers skolesituasjon skal drøftes. Tiltakene 
klasselærerrådet blir enige om, skrives i referat, og det utarbeides en 
oppfølgingsplan/tiltakskort for den enkelte elev. 

4. Ansatte har en delingskultur om undervisningsopplegg, vurderingssituasjoner, 
fagdager og andre aktiviteter. 
 

34.4 Tiltak 
Prioriterte satsinger 
Kjerneoppgaver: 
Elevene skal møte et trygt og inkluderende skolemiljø. På Vågsbygd vgs. ser vi 
viktigheten av å involvere elevene i utviklingen av skolen og læringsmiljøet. Elevrådet 
og skoleutvalget er bidragsytere inn mot ledelsen og lærere for å sikre et godt 
psykososialt miljø. Det er en kultur for å gjøre elevene til selvstendige og ansvarlige 
medborgere av Vågsbygd vgs. De har tilgang til skolen på ettermiddager og 
kveldstid, slik at de kan drive med skoleaktiviteter også etter ordinær skoletid. 
  
VIP er en viktig del av skolens arbeid med det psykososiale miljøet. Lærerne vil neste 
år få opplæring i VIP-makkerskap for å kunne jobbe enda mer dedikert med elevenes 
psykososiale miljø. 
  
Skolen har egne faddere som jobber med å gi elevene en trygg og god skolestart. Vi 
legger vekt på å skape gode relasjoner, trygghet og vennskap de første ukene. 
  
Skolens elevtjeneste vil gjennom den nye standardiseringen få en tydeligere 
organisering på skolen. Dette året brukes til å etablere elevtjenesten som et eget 
begrep på skolen. 
  
Profesjonsfellesskap: 
Gjennom å lage planer og rammer for utviklingsarbeid både når det gjelder 
pedagogikk, vurderingspraksis, tilpasset opplæring og metodikk vil vi styrke 
profesjonsfellesskapet: 

• Virksomhetsplan med tydelige utviklingsmål for profesjonsutvikling og 
læringsmiljø. 

• Systematisering av kompetanseheving: 
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• Lærerkollegiet arbeider sammen for å få en felles forståelse for 
vurderingsforskriften og en likere vurderingspraksis. 

• Lærerne bytter på å dele best praksis på pedagogisk forum hvor alle lærere er 
samlet. 

• Utvikling av lærernes «teknologiske verktøykasse» i fellesskap. 
• Involvere fagkontaktene for å desentralisere ledelse av utviklingsarbeid i 

seksjonene. Ledelsen administrerer og støtter gjennom faste møter og 
samarbeid. 

• Målrettet arbeid med overordnet del av læreplanen i temauker: Bærekraftsuka, 
Internasjonal uke og Helseuka 

• Mål om å utvikle kollegabasert veiledning 
• Elevtjenesten bidrar med å øke lærernes kompetanse på tilpasset opplæring. 

  

35 SMI-skolen Agder  

35.1 Innledning 
SMI-skolen i Agder har lang tradisjon for å bidra til at elever får tilrettelagt skolefaglig 
bistand ut fra deres forutsetninger. Nå som SMI-skolene er slått sammen, vil vi i 
større grad kunne kvalitetssikre et mer helhetlig tjenestetilbud til våre målgrupper i 
Agder. Profesjonsfellesskapet vil styrke samarbeidet rundt elevens skolegang. 
 

35.2 Økonomi 
Beskrivelse Regnskap 2021 Budsjett 2022 Budsjett 2023 

  9121 SMI-skolen Agder  39 026 000 43 246 000 43 812 000 

Sum 39 026 000 43 246 000 43 812 000 

35.3 Indikatorer 
Alle elever på SMI-skolen er tatt inn på en ordinær videregående skole. Resultater for 
læringsmiljø, læringsutbytte og gjennomføring registreres på hjemmeskolen. 
 

35.4 Tiltak 
SMI-skolens hovedmål er å bidra til at elevene får økt livsmestring og sosial læring. 
Dette må ligge i bunn for at elevene senere skal kunne fungere i samfunnet og på sin 
hjemmeskole. For å nå dette målet har vi følgende satsingsområder: 

• Spesialpedagogikk 
• Elevenes læringsprosesser og læringspotensial 
• Fagdager 
• Fagfornyelse 

  
I tillegg ønsker vi å videreutvikle arbeidet ut mot våre samarbeidsparter: 
Videregående skoler, grunnskoler, sykehuset - SSHF, Bufetat og PPT. Vi ønsker å 
bidra til at lovgrunnlaget §13-2 og §13-3a blir oppfylt i Agder ved vår deltakelse. PPT 
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er en sentral aktør for å sikre at eleven får sine rettigheter oppfylt. Gjennom nært 
samarbeid og tidlig innsats vil eleven gjennom sakkyndig vurdering få tilrettelagt 
undervisning/opplæring med mål om å forebygge utenforskap og bedre livskvalitet. 
  
For å kunne tenke framtid og utvikling, er det en forutsetning at skolebyggene er 
funksjonelle og permanente. SMI-skolen vil da kunne gå inn i forutsigbare prosesser 
med samarbeidspartene. 

36 Karriere Agder  

36.1 Innledning 
Karriere Agders arbeid på utdannings-, kompetanse- og levekårsfeltet understøtter 
målene i Regionplan Agder 2030. 
  
Fylkeskommunens tre karrieresentre er organisert som en virksomhet. Karriere 
Agder tilbyr karriereveiledningstjenester og gir tilbud om realkompetansevurdering. vi 
administrerer også inntaket og organiserer opplæringstilbudet innen videregående 
opplæring for voksne. Karriere Agder tilbyr karriereveiledning for innbyggere over 19 
år og gjennomfører karriereveiledning av nyankomne flyktninger, hjemlet i 
integreringsloven, samt asylsøkere og flyktninger i integreringsmottak. 
  
Det er et mål å kunne tilby opplæring i tråd med den voksnes ønsker og samtidig 
ivareta næringslivets behov for kvalifisert arbeidskraft på Agder. Hovedvekten av 
utdanningssøkere som får tilbud om opplæring er flerspråklige. Fullført og bestått 
videregående opplæring anses som inngangsbilletten til yrkeslivet, og dermed 
understøtter det overordnede levekårsarbeidet på Agder. 
  
Karriere Agder drifter flere prosjekter, satsinger og forsøk innen utdannings- og 
kompetansefeltet, for eksempel Utdanningsløftet for voksne utdanningssøkere uten 
rett til videregående opplæring, og modulstrukturert fag- og yrkesopplæring (MFY). 
MFY er en modell der opplæringen i all hovedsak skjer i bedrift. Høsten 2024 vil 
forsøket innføres som en nasjonal opplæringsmodell for voksne. Dette er nasjonale 
satsinger som gir flere voksne muligheten til å oppnå fag-/svennebrev eller vitnemål. 
 

36.2 Økonomi 
Beskrivelse Regnskap 2021 Budsjett 2022 Budsjett 2023 

  9130 Karriere Agder  17 117 000 33 584 000 16 558 000 

Sum 17 117 000 33 584 000 16 558 000 

Budsjettet skal i all hovedsak dekke lønnskostnader og kostnader knyttet til 
karrieresenterdrift. Det er et mål å tilby flere sluttkompetanser for voksne i tråd med 
tilgjengelige læreplasser og behov for kvalifisert arbeidskraft. Dette innebærer økte 
kostnader knyttet til halve klasser/kombinasjonsløp. I budsjettet til de videregående 
skolene som har voksenklasser er det innarbeidet midler til igangsatt aktivitet 
skoleåret 2022/23, og planlagt aktivitet for skoleåret 2023/24. Midler til innkjøp av 
PCer til vg1 klasser er innarbeidet. 
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Karriere Agder mottar statlige tildelinger, til deltakelse i forsøk og satsinger, herunder 
modulstrukturert fag- og yrkesopplæring (MFY), Utdanningsløftet, 
praksiskandidatkurs, yrkessjåføropplæring for voksne innvandrere og 
karriereveiledningstjenester i integreringsmottak. Det er bl.a. budsjettert med 15 mill. 
kroner i statstilskudd til Utdanningsløftet. 
  
Endringen i budsjett 2023 skyldes at en større del av aktiviteten for neste skoleår er 
budsjettert på de videregående skolene. I tillegg kommer forventet statstilskudd som 
ikke var innarbeidet i budsjettet for 2022. 
 

36.3 Medarbeidere 

Avdeling Beskrivelse Årsverk 
2021 

Årsverk 
2022 

Årsverk 
2023 Endring 22/23 

913000 Karriere Agder administrasjon 0 1 1 0,0 

913001 Karriere Agder - Arendal 10,5 9,5 7,0 -2,5 

913002 Karriere Agder - Kristiansand 6,9 8,0 15,5 7,6 

913003 Karriere Agder - Lyngdal 6,9 6,9 7,3 0,4 

 Totalsum 24,3 25,4 30,8 5,5 

  
Virksomhetens faste stillinger innbefatter arbeidsoppgaver i hovedsak knyttet til 
karrieresenterdrift, herunder karriereveiledning, administrasjon av inntak til 
videregående opplæring, realkompetansevurdering, samt merkantile oppgaver. 
Virksomheten benytter seg av innleide fagkonsulenter i forbindelse med 
gjennomføring av realkompetansevurderinger. Økning i forespørsler om 
karriereveiledning for flyktninger fra Ukraina, vil kunne medføre ytterlige behov for 
ressurser i virksomheten. 
  
Virksomhetens midlertidige stillinger knytter seg til nasjonale forsøk og satsinger, 
særlig modulstrukturert fag- og yrkesopplæring (MFY). Det er besluttet nasjonalt at 
denne opplæringsmodellen blir hovedmodell for opplæring av voksne. Det innbefatter 
at midlertidige stillinger omgjøres til faste stillinger ved virksomheten. 
  

36.4 Indikatorer 

Mål Indikator Status Mål 2025 Komment
ar 

Videregående 
opplæring for 
voksne: Alle voksne 
med behov for 
kvalifisering får 
opplæringstilbud i 
tråd med egne 
forutsetninger, 
ønsker og behov på 
arbeidsmarkedet. 

1. Andel voksne med rett som 
får opplæringstilbud. 2. Andel 
voksne uten rett som får 
opplæringstilbud. 3. Antall 
sluttkompetanser i vgo 4. 
Antall sluttere 5. Antall 
deltakere i MFY Antall voksne 
i ungdomsklasser 

Arbeidet 
pågår 

1. 100% 2. 100% 3. Økt 
antall sluttkompetanser 4. 
Reduksjon i antall. 5. Økt 
antall deltakere i MFY Økt 
antall voksne i 
ungdomsklasser 

Telling per 
1.10. 
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Mål Indikator Status Mål 2025 Komment
ar 

Karriereveiledning: 
Alle voksne over 19 
år som har behov for 
veiledning, får en 
kvalitativt god 
karriereveiledning 
innen rimelig tid. 

1. Antall karriereveiledninger 
2. Tilbakemeldinger fra 
brukerne. 

Arbeidet 
pågår 

1. Økt antall. 2. Høy 
brukertilfredshet. 

Telling per 
31.12. 

Realkompetansevur
dering (RKV): Alle 
som har behov for 
RKV, får RKV. RKV 
brukes i større grad 
til å avkorte 
opplæringsløp. 

1. Andel søkere som får RKV. 
2.Antall deltakere i MFY 

Arbeidet 
pågår 

1. 100%. 2. Økt antall. Telling per 
1.10. 

  

36.5 Tiltak 
Mål Tiltak 

Videregående opplæring for voksne: Alle 
voksne med behov for kvalifisering får 
opplæringstilbud i tråd med egne ønsker 
og behov på arbeidsmarkedet. 

- Mer treffsikkert dimensjoneringsarbeid. - Flere deltakere i MFY. 
- Flere voksne i ungdomsklasser. God dialog med skolene om 
utnyttelse av kapasitet i klassene. 

Karriereveiledning: Alle voksne over 19 år 
som har behov for veiledning, får en 
kvalitativt god karriereveiledning innen 
rimelig tid. 

- Bedre synliggjøring av tilbudet for publikum og 
samarbeidspartnere. - Systematisk bruk av brukerundersøkelsen. 
- Bedre tilgjengelighet gjennom brukervennlig timebestilling, 
telefonveiledning etc. - Utvikle system for måling av responstid. 
- Satsing på systematisk kompetanseheving for 
karriereveilederne gjennom bl.a. utvikling av kvalitetssystemet. 

Realkompetansevurdering: Alle som har 
behov for RKV får tilbud om dette. RKV 
brukes i større grad til å avkorte 
opplæringsløp. 

- Bedre markedsføring/synliggjøring av tilbudet for publikum og 
samarbeidspartnere. - Rekruttering av og systematisk 
kompetanseheving for fagkonsulenter. Utvidelse av kapasiteten i 
MFY 
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37 Fagskolen i Agder  

37.1 Innledning 

 
 
Fagskolen i Agder - Høyere yrkesfaglig utdanning 
"Kompetanse for fremtiden" 
Fagskolen i Agder (FiA), tidligere Fagskolen i Kristiansand og Sørlandets fagskole, 
ble etablert 1.1.2020. FiA ble samlokalisert i nytt høyteknologisk bygg i Grimstad 
august 2022. 
  
Styret for Fagskolen i Agder er skolens øverste styringsorgan, og har åtte 
medlemmer med personlige varamedlemmer. 
  
Fagskolens samfunnsoppdrag 
Fagskolen i Agder skal utvikle og tilby fagskoleutdanning av høy kvalitet i samsvar 
med behovet for kompetanse lokalt, regionalt og nasjonalt, og sikre studentenes 
evne til å møte endringer i arbeidslivet. Fagskoleutdanning skal gi kompetanse som 
kan tas i bruk i arbeidslivet uten ytterligere opplæringstiltak. 
  
FiA tilbyr ulike utdanninger innen helse- og oppvekstfag, tekniske fag og maritime 
fag. FiA skal være en skole i utvikling og vekst, og vil videreutvikle et allerede godt og 
bredt stedbasert studietilbud, både på heltid og deltid. FiA vil tilby fleksible 
utdanninger, bransjeprogram og kurs som gjør det mulig for studenter å tilpasse 
studiet til eget arbeids- og hverdagsliv. Dette vil vi blant annet gjøre ved å tilby flere 
nettstudier som sikrer at hele Agder får tilgang til høyere yrkesfaglig utdanning. Vi har 
også startet opp desentraliserte utdanninger for å møte kompetansebehovet i 
distriktene. 
  
En fagskole med mange studenter vil gjøre det mulig å ha et stort og robust fagmiljø 
som har en størrelse og kompetanse som samsvarer med utdanningens innhold. Et 
slikt fagmiljø vil være viktig for studiekvaliteten på våre utdanninger. 
  
Fagskolen som en aktør i regional utvikling 
FiA er en viktig aktør innen regional utvikling. Fagskolen har med sine tette bånd til 
arbeidslivet mulighet til raskt å fange opp behovet for endringer i arbeids- og 
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samfunnsliv, og målrettet endre og utvikle nye utdanninger i takt med dette. FiA 
samarbeider tett med lokalt arbeidsliv, bransjeorganisasjoner og fagnettverk for å 
sikre at utdanningstilbudene er relevante, oppdaterte og i samsvar med arbeidslivets 
behov. Vi samarbeider også med UiA og videregående skoler for å sikre et helhetlig 
tilbud i regionen. 
  
Fagskolen, med sine korte yrkesrettede utdanninger og fleksible måter å tilby 
utdanninger på (heltid, deltid, nett, i bedrift, desentralisert), vil møte både 
arbeidslivets og den enkelte students behov for kompetanseheving. FiA vil også 
være en pådriver for å heve statusen til høyere yrkesfaglig utdanning. 
  
Strategisk plan for Fagskolen i Agder (2021-2025) er i tråd med perspektivene i 
Regionplan Agder 2030. Satsningsområdene i fagskolens strategi henger spesielt 
sammen med hovedsatsingsområdene verdiskaping, bærekraft, utdanning og 
kompetanse i Regionplan Agder 2030. Kompetansestrategi Agder 2030 gir også 
føringer for satsingsområder i fagskolens strategiske plan. 
  
Bærekraft er en del av fagskolens overordnede strategi, og skal reflekteres i all 
aktivitet ved FiA. Vi vil bidra til å nå FNs bærekraftsmål gjennom inkluderende og 
rettferdig utdanning av høy kvalitet, og legge til rette for livslang læring. For oss betyr 
dette også at kompetanse om bærekraft skal integreres i alle våre studier, slik at våre 
kandidater har nødvendig innsikt til å bidra til bærekraftig utvikling innen sitt fagfelt. 
 

37.2 Økonomi 
Beskrivelse Regnskap 2021 Budsjett 2022 Budsjett 2023 

  9140 Fagskolen i Agder  43 251 000 51 682 000 55 849 000 

Sum 43 251 000 51 682 000 55 849 000 

En fagskole i vekst 
Behovet for fagskoleutdanning er økende, og FiA utvikler og utvider sine tilbud i takt 
med behovet. Økning i budsjettet skyldes økt aktivitet fra høsten 2022 og planlagt 
utvidelse av stedbaserte, nettbaserte og desentraliserte utdanningstilbudet fra høsten 
2023. 
  
I tillegg har FiA fra høsten 2022 overtatt driften av eget bygg i Grimstad. 
 

37.3 Medarbeidere 

Avdeling Beskrivelse Årsverk 2021 Årsverk 2022 Årsverk 2023 Endring 
22/23 

900180 Fagskolen i Agder 45,0 51,1 56,8 5,7 

 Totalsum 45 51,1 56,8 5,7 

  
FiA har en økning i årsverk, dette skyldes en vekst i antall tilbud og 
utviklingsprosjekter. I tillegg har FiA fra høsten 2022 overtatt driften av eget bygg i 
Grimstad. 
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37.4 Indikatorer 
Strategisk plan for Fagskolen i Agder (2021-2025) 
Strategisk plan for Fagskolen i Agder (2021-2025) er i samsvar med perspektivene i 
Regionplan Agder 2030. Satsningsområdene i fagskolens strategi henger spesielt 
sammen med hovedsatsingsområdene verdiskaping, bærekraft utdanning og 
kompetanse i Regionplan Agder 2030. Kompetansestrategi Agder 2030 gir også 
føringer for satsningsområder i fagskolens strategiske plan. Kompetansestrategien 
har som overordnet mål å bidra til en attraktiv og omstillingsdyktig region ved å ha en 
god balanse mellom tilbud og etterspørsel etter kompetanse i det regionale 
arbeidsmarkedet.  
 

Indikator fra Regionplan Agder 
2030, Kompetansestrategi Agder 
og FNs bærekraftsmål 

Hovedmål fra 
Fagskolens strategi 
2021-25 

Satsningsområder for Fagskolen i 
Agder 

Det er god balanse mellom tilbud og 
etterspørsel etter kompetanse i det 
regionale arbeidsmarkedet. 

Fagskolen i Agder er 
utviklingsorientert og skal 
tilby utdanninger 
arbeidslivet etterspør 

Være en pådriver for ny kompetanse 
- Legge til rette for livslang læring - Økt 
samarbeide med arbeidslivet og 
utdanninginstitusjoner - Oppnå 
fagområdeakkreditering for alle 
fagområder 

Barnehager, skoler, høyere 
utdanning og bedrifter fremmer 
kultur for læring, helse og trivsel. 

Fagskolen i Agder skal 
ha et attraktivt og 
inkluderende lærings- og 
arbeidsmiljø 

Forbedre rutiner for internkontroll og 
systemer - Videreutvikle et godt 
studentsamarbeid - Tilrettelegge for et 
godt arbeidsmiljø - Studenter og ansatte 
opplever seg respektert og anerkjent 

FNs bærekraftsmål 4: Sikre 
inkluderende, rettferdig og god 
utdanning og fremme muligheter for 
livslang læring for alle - rett til gode 
lærere og kvalitet i undervisningen. 

Fagskolen i Agder skal 
ha fokus på pedagogisk 
utvikling – spesielt 
digitalisering 

Pedagogisk og faglig utviklingsarbeid 
- Videreutvikle den digitale kompetansen 
- Pedagogisk bruk av laboratoriene 
- Faglig og pedagogisk samarbeid 

37.5  Tiltak 
Handlingsplan for FiA studieåret 2022/23 
Fagskolen i Agder utarbeider hvert år en handlingsplan som konkretiserer tiltak for å 
nå hovedmålene for strategiperioden. I tabellen under vises et utvalg av tiltakene fra 
handlingsplanen for 2022/23. 
  

Mål fra regionplan, FNs 
bærekraftsmål eller 
annen føring 

Satsningsområde for 
Fagskolen i Agder 

Tiltak for Fagskolen i 
Agder 2022/23 Utfyllende beskrivelse 

Det er god balanse 
mellom tilbud og 
etterspørsel etter 
kompetanse i det 
regionale 
arbeidsmarkedet. 

Være en pådriver for 
utvikling av nye 
utdanninger. 

Søke NOKUT om 
akkreditering av 8 
moduler innen batteri 
(bransjeprogram). 
- Utvikle bransjeprogram 
innen maritim utdanning. 
- Utvikle ny utdanning i 
samarbeid med Sshf. 

FiA ønsker å ta en 
ledende posisjon for å 
utvikle kompetanse innen 
grønn omstilling. 

Det er god balanse 
mellom tilbud og 
etterspørsel etter 
kompetanse i det 
regionale 
arbeidsmarkedet. 

Legge til rette for livslang 
læring. 

Igangsette 
desentraliserte tilbud 
innen velferdsteknologi i 
samarbeid med UiA. 

FiA vil i perioden ha økt 
fokus på fleksibilitet i 
utdanningene og vil 
videreutvikle 
desentraliserte og 
nettbaserte tilbud. 
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Mål fra regionplan, FNs 
bærekraftsmål eller 
annen føring 

Satsningsområde for 
Fagskolen i Agder 

Tiltak for Fagskolen i 
Agder 2022/23 Utfyllende beskrivelse 

Barnehager, skoler, 
høyere utdanning og 
bedrifter fremmer kultur 
for læring, helse og 
trivsel. 

Forbedre rutiner og 
systemer - internkontroll. 

Fullføre og implementere 
nytt KS-system 
- internkontroll. 

For å tilfredstille krav til 
kvalitet fra Nokut, 
sjøfartsdirektoratet og 
Veritas utarbeider 
fagskolen et nytt 
omfattende KS-system. 

FNs bærekraftsmål 4: 
Sikre inkluderende, 
rettferdig og god 
utdanning og fremme 
muligheter for livslang 
læring for alle - rett til 
gode lærere og kvalitet i 
undervisningen. 

Videreutvikle den digitale 
kompetansen - FiA-
modellen. 

UtarbeidAlle pedagoger 
gjennomfører kurs i FiA-
modellen. 

Fagskolen har fått 
innvilget utviklingsmidler 
fra HKdir. til dette 
prosjektet. 

FNs bærekraftsmål 4: 
Sikre inkluderende, 
rettferdig og god 
utdanning og fremme 
muligheter for livslang 
læring for alle - rett til 
gode lærere og kvalitet i 
undervisningen. 

Pedagogisk bruk av 
laboratoriene. 

Utarbeide studentaktive 
labøvelser innen alle 
tekniske utdanninger. 

Fagskolen har 
oppgradert laboratoriene 
på den nye skolen og vil 
aktivt benytte disse i 
læringsarbeidet. 
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