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Politisk beretning for 
fylkestingsgruppa 2021 
 
Sammensetning: SV sitter i opposisjon på fylkestinget. Andre opposisjonspartier er AP, SP, 
MDG, R og Dem.  
 
Gruppeleder:  
Mirell Høyer-Berntsen 
 
Fylkestingsrepresentanter:  
Mirell Høyer-Berntsen  
Morten Ekeland  
 
1.vara: Rune Sævre  
2.vara: Tor Aurebekk  
3. vara: Anja M. Wormsen 
 
Fast representant i kontrollutvalget:  
Sølvi Gjerdal Thomassen (nestleder) 
Vara: Rasha Abdallah  
 
Fast representant i hovedutvalg for utdanning og kompetanse:  
Morten Ekeland  
1. vara: Tor Aurebekk  
2. vara: Anija M. Wormsen  
3. vara: Vivian Jacobsen (R) 
 
Fast representant i hovedutvalg for næring, klima og miljø:  
Mirell Høyer-Berntsen  
1. vara: Rune Sævre  
2. vara: Tor Aurebekk  
3. vara: Anija M. Wormsen 
 
Fast midlertidig representant i Fylkesutvalget, (fra november 2021): 
Mirell Høyer-Berntsen 
 
Fast midlertidig representant i Administrasjonsutvalget, (fra november 2021): 
Mirell Høyer-Berntsen 
 
 
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: Morten Ekeland 
Blått kompetansesenter Sør: Mirell Høyer-Berntsen  
Landsbruksforum: Morten Ekeland  
Marine Resources group (Nordsjøkommisjonen): Mirell Høyer-Berntsen  
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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. 
 
Endringer i vararekkefølgen: 
Våre vararepresentanter Kristine Fossheim Godtfredsen og Martine Moen har bedt om varig 
fritak fra sine verv, og dermed er vararekkefølgen til fylkesting og fylkesutvalg endret som 
følge av dette.  
 
Andre verv:  
Gruppeleder var også partiets stortingskandidat for Aust-Agder i perioden frem til 13. 
september 2021. 
 

Beretning:  
Fylkestingsgruppa har lagt bak seg nok spennende og aktivt år. Vi har hatt et høyt 
aktivitetsnivå, og kontakt med svært mange organisasjoner, lokallag, medlemmer og 
innbyggere i forbindelse med ulike politiske saker. Vi ser nok at Stortingsvalget har vært med 
å påvirke det store antallet med henvendelser vi har fått utenfra partiet, men at det også er 
store politiske saker av regional art som gjør at innbyggere og organisasjoner tar kontakt med 
oss. 
 
Arbeidsform og gruppemøter: 
Vi har åpne gruppemøter hvor vi inviterer partiets medlemmer i Agder til å delta. Vi har hatt 
god deltakelse på en del av møtene, og jobber med å finne en god måte å få invitert alle som 
ønsker det til å delta. Vi har sent e-post til lokallagsledere med invitasjon som vi har bedt om 
blir videresendt medlemmene i lokallagene og vi har laget eventer på Facebook for å forsøke 
å nå ut til så mange som mulig.  
 
Gruppemøtene har i hovedsak vært digitale på grunn av både geografiske hensyn og 
pandemi. Dette ser ut til å fungere bra. Fylkestingsgruppa har hatt gruppemøter før hvert 
fylkesting og før hovedutvalgene.  
 
Vi tar kontakt med lokallag som er berørt av de ulike sakene som skal behandles, og ber om 
innspill slik at vi kan ta med oss lokallagets syn inn i saken, fremme likelydende forslag eller 
diskutere nye innspill. Dette er svært nyttig, og vi opplever å ha en god samhandling med 
lokallagene i disse sakene. Men vi ønsker å jobbe for at samarbeidet skal bli ytterligere 
forsterket så vi kan dra enda bedre nytte av den lokale og regionale forbindelsen i partiet.  
 
Budsjettarbeid: 
I 2020 jobbet vi mye med Ap, Sp, MDG og R for å fremme et alternativt budsjett til 
posisjonen. Dette arbeidet ble noe mindre i år, da de andre partiene i opposisjon følte det lite 
hensiktsmessig å jobbe for mye med et budsjett som ikke ville bli hensyntatt av posisjonen. Vi 
tok derfor initiativ til å samarbeid med posisjonen på enkelte saker det var bred politisk 
enighet rundt, slik at vi kunne vise frem et samlet Agder som pekte retning og viste at vi 
ønsket det beste samlet for regionen. Dette ble tatt godt imot. SV ønsket å markere seg noe 
sterkere på hvilken retning vi ønsker for Agder, og dermed ble vi det eneste partiet som fikk 
lov til å fremme egne verbalforslag som ble stemt over punktvis. Forslagene falt, men vi fikk 
flere stemmer enn vi hadde trodd på forhånd, og så at det nå også kom stemmer fra enkelte i 
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posisjonspartiene. Dette er en god utvikling, og vi mener SV bør jobbe for å fremme et eget 
budsjett i neste periode for å vise at vi er et tydelig styringsparti som peker retning. Det er 
viktig for oss å peke på tiltak for likelønn og arbeidsvilkår, tiltak for psykisk helse i 
videregående skole, styrking av kollektivtilbudet, en desentralisert tilbudsstruktur, styrking av 
fylkesveivedlikehold, og vi har ønsket at Agder skal øke sin ambisjon om klimakutt fra 45% til 
55 % for å være i tråd med våre nasjonale forpliktelser. Agder har i dag landets laveste 
ambisjoner om hvor mye klimautslipp vi skal kutte, og er også det eneste fylket i landet som 
øker sine klimautslipp i perioden 2019-2020. Vi ønsker også å få innført arealregnskap og 
vedtak om å være et arealnøytralt fylke.  
 
Kontrollutvalget: 
Vi ser også at vi drar stor nytte av å sitte i Kontrollutvalget, og kan løfte inn saker derfra i det 
politiske arbeidet. Vi har jobbet med å sikre en fast møtegodtgjørelse til medlemmene i 
Kontrollutvalget, uten at vi har fått flertall for dette. Men vil fortsette å markere 
Kontrollutvalgets viktige rolle. 
 
Politisk arbeid: 
SV har fremmet mange forslag i både fylkesting og utvalgene, er blant de aktive på talerstol 
og i den politiske debatten. Selv om det er utfordrende å opparbeide seg flertall for egne 
forslag i opposisjon, mener vi at det er viktig at SV fremmer forslag som viser at det finnes 
alternativer og som peker en tydelig retning. Vi har hatt to interpellasjoner i 2021, og ønsker å 
gjøre enda mer av dette, og stille flere spørsmål for å få fokus på viktige saker av regional art, 
og som hører inn under fylkeskommunens ansvarsområder.  
 
På slutten av året fikk SV fast plass inn i Fylkesutvalget og Administrasjonsutvalget. Vi 
erstatter nå en av AP sine representanter mens han jobber for regjeringen. Dette merker vi 
allerede er av stor nytte for oss. SV er en viktig stemme inn i disse foraene. Særlig har vi en 
viktig stemme i saker om arbeidsforhold og regionale reguleringsplaner hvor vi ofte blir 
kontaktet av eksterne.  
 
På grunn av pandemien har ikke fylkeskommunen klart å gjennomføre så mange eksterne 
besøk som det vanligvis legges opp til at ulike utvalgene og styrene skal gjennomføre. Men 
det har vært gjennomført en del, og det anses som svært nyttig. 
 
Vi håper og tror at vi synliggjør fylkespolitikk i Agder på en god måte. Vi ønsker å løfte 
regional politikk og styrke samhandlingen mellom lokallagene og fylkeslaget i partiet slik at vi 
kan fremstå som samlet og til stede i hele Agder.  
 
Fylkeskommunen har et overordnet ansvar for regionale viktig planer, og i år har 
særlig følgende vært viktige:  
 

• Tilbudsstrukturen på de videregående skolene i Agder 
• Byvekstavtale for Kristiansandsregionen og tilskuddsordning for Arendal og Grimstad 
• Nasjonal transportplan sett sammen med de fylkeskommunale vegnettet (Ny E18, ny 

E39, Genistreken, GE veien, vei til havna i Arendal med flere.) 
• Regional plan for mobilitet for Agder 2022-2033, mer bærekraftig mobilitet for Agder 
• Drift- og vedlikehold på fylkesvegene 
• AKT- kollektivtrafikken i Agder 
• TT-ordningen 
• Skoleskyss-ordningen 
• Regionplan Agder 2030- Handlingsprogram 2021-2024 
• Regionale planer for vannforvaltning 2022-2027 
• Tannhelsestrategi 2021-2024 
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• Regional plan for senterstruktur og handel i Agder 
• Regional plan for bolig, areal og transport i Kristiansandsregionen 
• Skolebruksplan Agder 
• Flere større veiprosjekter og gang- og sykkelvegprosjekter i Agder 
• Regional virkemiddelgjennomgang i Agder 

 
 
SV har særlig jobbet for å beholde skolene lengst vest og øst i fylket, og sikre gode linjetilbud. 
Vi har jobbet med å markere motstand mot oppdrett i sårbare vannområder øst for Lindesnes, 
og for bedre vann- og strandsoneforvaltning langs kyst og vassdrag. Vi har jobbet med å 
markere oss i E18 og E39 utbyggingene for å vise at vi ikke er enige i den enorme 
arealinngripen som det legges opp til i disse prosjektene. Vi har engasjert oss i flere større 
reguleringssaker, som f.eks. Homborsund, Hove og Bøylestad. Vi har støttet opp om 
utbedring av fylkesveier, tunneler og utbedring av blant annet vei i Åmli. Det er viktig for oss å 
sikre at elevene i den videregående skole har et godt tilbud om helsetjenester og bistand, vi 
har bedt om en kartlegging av hvordan pandemien har påvirket de unges psykiske helse. Vi 
har jobbet for å sikre et godt tannhelsetilbud i distriktene, og hatt stort fokus på AKT og 
kollektivtilbudet i Agder som har hatt store utfordringer på grunn av kutt og stor inntektssvikt 
under pandemien. Fylkeskommunen har innstilt på flere innsigelser i år, og disse har vi i stor 
grad støttet opp om.  
 
Under stortingsvalget har vi jobbet med å løfte regionen opp nasjonalt. Vi har hatt mange 
møter med ulike aktører, bedrifter og organisasjoner som f.eks. UiA for å jobbe med å få 
profesjonsstudiet i psykologi og rettsvitenskap til UiA, vi har jobbet for å få «genistreken» inn i 
NTP, og økte tilskudd til kommunene og fylkeskommuner. Vi har i tillegg jobbet mye med 
vindkraftutbyggingene og flere saker som omhandler store «grønne» kraft- og arealkrevende 
virksomheter som har vært tenkt i regionen, og vært tett på lokallag, aktører, og nasjonalt i 
disse sakene. Landbruk og kystfiskeri har også vært viktige temaer. Gruppeleder har i kraft av 
å være stortingskandidat deltatt i svært mange debatter på lokalt og nasjonalt nivå, 
medieoppslag, bedriftsbesøk og reist mye i Aust-Agder dette året. Vi har hatt en del 
samarbeid med arbeiderbevegelsen, men dette kan med fordel styrkes. 
 
Media og eksponering: 
Vi opplever at SV ikke alltid får den mediedekningen eller publisiteten som vi burde få når det 
er vi som har jobbet frem sakene. Vi ser at flere ganger er det de større partiene som får 
mediedekningen til tross for at vi i stor grad har gjort jobben. Vi opplever også at politiske 
saker på regionalt nivå kan være vanskeligere å komme på med enn lokalpolitiske saker. Vi 
må derfor fremover jobbe enda mer med å markere oss i lokale medier, løfte flere spørsmål 
og interpellasjoner. Vi prøver å være aktive på sosiale medier, og håper at vi får vist frem 
arbeidet vi gjør og at vi fremstår som åpne, transparente og tilgjengelige for både medlemmer 
og andre.  


