Årsberetning 2020
Fylkestingsgruppa i Agder SV

Sammensetning:
SV sitter i opposisjon på fylkestinget. Andre opposisjonspartier er AP, SP, MDG, R og Dem.

Fylkestingsrepresentanter:
Mirell Høyer-Berntsen
Morten Ekeland

1.vara: Kristine Fossheim Godtfredsen
2.vara: Rune Sævre
3.vara: Martine Moen
4.vara: Tor Inge Aurebekk

Nestleder av kontrollutvalget:
Sølvi Gjerdal Thomassen
Vara: Rasha Abdallah

Gruppeleder: Mirell Høyer-Berntsen

Fast representant i hovedutvalg for utdanning og kompetanse: Morten Ekeland
1. vara: Kristine Fossheim Godtfredsen
2. vara: Martine Moen
3. vara: Vivian Jacobsen (R)

Fast representant i hovedutvalg for næring, klima og miljø: Mirell Høyer-Berntsen
1.vara: Rune Sævre
2. vara: Tor Inge Aurebekk
3. vara: Anija Wormsen
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Hovedutvalg for kultur, folkehelse og frivillighet:
3.vara for Rødt: Anija M. Wormsen

Representasjon i fylkeskommunale styrer og forum med faste plasser:
Agder Næringsselskap AS: Mirell Høyer-Berntsen
Durapart: Morten Ekeland
Risøbank: Sølvi G. Thomassen (byttet til Morten Ekeland i november 2020)
Blått kompetansesenter Sør: Mirell Høyer-Berntsen
Landsbruksforum: Morten Ekeland
Marine Resources group (Nordsjøkommisjonen): Mirell Høyer-Berntsen
Blått forum: Mirell Høyer-Berntsen
Valgnemnda: Mirell Høyer-Berntsen
KS fylkesårsmøtet: Mirell Høyer-Berntsen
Delegat til KS Landstinget: Mirell Høyer-Berntsen

SV har varaplasser følgende steder:
Yrkesopplæringsnemnda, Norsk Jernbaneforum Sør, Flerbruksplan Mandalsvass,
Vannregionutvalget, Trafikksikkerhetsgruppen, ATP- utvalget.

Gruppemøter:
Det ble avholdt jevnlige gruppemøter før sommeren 2020. Vi hadde besøk av
Utdanningsforbundet på vårt gruppemøte 9. januar 2020. På grunn av Covid-19 situasjonen
har resten av gruppemøtene vært digitale. Fra august til desember 2020 har vi hatt
gruppemøter før hvert hovedutvalg og før hvert fylkesting, og dermed økt hyppigheten på
gruppemøtene. Vi har i tillegg hatt tre budsjettarbeidsmøter, samt felles budsjettmøter med
gruppeledere i opposisjonen. Dette har fungert bra, og gitt god forberedelse for oss som
representanter. Det har vært bra oppmøte på mange av gruppemøtene, noe vi setter stor pris
på.

Aktivitet:
Fylkestingsgruppa har hatt stort fokus på å markere SV sin politikk på fylkestinget. Vi har
fremmet egne forslag i mange saker og vært svært aktive med innlegg i debattene i de fora
hvor vi representerer SV. Vi har også hatt fokus på å vise frem arbeidet vi gjør som
fylkestingsrepresentanter på sosiale medier og i media. Det har vært 6 fylkesting over til
sammen 10 dager, 8 møter i hovedutvalg for utdanning og kompetanse over til sammen 10
dager, 6 møter i hovedutvalg for næring, klima og miljø, over til sammen 8 dager. Utvalgene
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har vært på flere bedriftsbesøk over hele fylket, og har hatt besøk av mange organisasjoner.
Mirell har også vært i Skottland med Nordsjøkommisjonens Marine Resources group, samt
deltatt på KS sitt Landsmøte over 3 dager i Oslo hvor hun var fraksjonsleder for SV innen
næringsfraksjonen.
Vi har dessverre ikke fått besøkt lokallagene fysisk slik som vi har ønsket i 2020, men føler vi
har fått bygget opp god kontakt med mange av lokallagene og folkevalgte i de ulike
kommunene. Vi har aktivt bedt om innspill til ulike saker som berører de ulike lokallagene der
vi har følt at dette har vært viktig. Denne kontakten med lokallagene er veldig viktig for oss
slik at vi vet hva som rører seg ute i kommunene.
Vi deltok på folkevalgtskolering i Mandal i januar 2020, og har deltatt på ulike bedriftsbesøk
og medlemsmøter med våre Stortingsrepresentanter Lars Haltbrekken, Arne Nævra, Audun
Lysbakken, Karin Andersen og Solfrid Lerbrekk. Vi har i tillegg deltatt på mange digitale
møter og seminarer i regi av fylkeskommunen, besøkt årsmøtene til lokallag, holdt digitale
appeller på 1. mai, støttet opp om vekterstreiken og deltatt på digitale medlemsmøter om
Rusreformen, Grønn ny deal og ulike seminarer med partiet. Vi har deltatt på LO Ungdom
Agders møter med ungdomsutvalget.
Vi har hatt fokus på å synliggjøre fylkespolitikk ved å skrive innlegg på sosiale medier, i lokale
aviser og få mer medieomtale av fylkessaker. I tillegg har vi hatt interpellasjoner, jobbet
samlet med opposisjonen for å få medieomtale sammen som samlet opposisjon (AP, SP, R,
SV og MDG). Vi har hatt flere arbeidsmøter inn mot budsjettbehandlingen hvor vi har invitert
alle medlemmer til å delta. SV var aktive og fremmet mange verbalforslag inn mot
budsjettbehandlingen samt at vi fremmet et fellesbudsjettforslag med opposisjonspartiene
AP, R, SP og MDG. Vi har i tillegg støttet opp om ulike lokallag for å fremme aktivitet og
organisasjonsbygging.

Saker og temaer vi har jobbet spesielt med:
•

Psykisk helsetilbud hos unge på videregående skole

•

Senumstad bro

•

Vindkraft på Birkenes

•

Vindkraft i Lillesand

•

Forslags- og talerett til ungdommens fylkesrepresentanter

•

Nytt fylkeshus i Elvegata

•

Ny E18 og E39

•

Krøgenes næringspark

•

Skolehager tilbake på timeplanen

•

Støtte til vekterstreiken

•

Skoletilbudsstrukturen

•

Grønn omstillingsevne og virkemidler til grønn omstilling hos næringsliv og industri
særlig hos prosessindustrien
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•

Elektrifisering og nullutslipp både på land og til sjøs

•

Strandsoneforvaltning: Agder vil be om å komme inn under sone 1, hvor
byggeforbudet i strandsonen forvaltes strengest

•

Blå vekst og forvaltning, plastaksjon og bedriftsbesøk hos blå næringer

•

Kvinners plass i det grønne skiftet og fremtidige arbeidsplasser i industrien

•

Rasisme i Agder

•

Krisepakker innen turisme, reiseliv, kultur og andre utsatte næringer under
koronapandemien

•

Appell under Motvinds arrangement i Lillesand

•

Debatt med Forum for natur og friluftsliv i Agder med tema: arealutfordringer i Agder

•

Fremmet forslag om fast godtgjøring for medlemmer av Kontrollutvalget

•

Befaring med Naturvernforbundet på Flosta: hvordan hytteutbygging truer natur- og
artsmangfold

•

Demonstrasjoner og aksjoner i Nidelva i Arendal for økt fokus på trafikksikkerhet til
sjøs: få tiltak i vassdraget som reduserer hensynsløs fart og kjøring av båter og
vannscootere for å og ivaretar sårbart artsmangfold og folk

•

Energi og kraftpolitikk i Agder

•

Tatt til orde for at det må komme en kraftig økning i økonomiske overføringer til
kommuner og fylker i statsbudsjettet

•

Trafikktiltak på kystveien i Arendal

•

Seriøst arbeidsliv, Fair Play Agder og seriøsitetsbestemmelsene
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