I dette heftet finner du sakspapirene til stiftelsesmøtet i Agder Arbeiderparti.

Registrering skjer i når du kommer til hotellet før årsmøtene i Vest-Agder og Aust-Agder
Arbeiderparti. Her får du navneskilt.
Det er lunsj kl 11.30 – 12.30. I lunsjen skal årsmøtesalen slås sammen til en sal, og
kommunepartiene får ny plassering. Alt av papirer og personlige eiendeler må ryddes
bort i lunsjen. Dokumentmapper o.l. kan settes inntil veggen helt bakerst i salen ved
døren, men ikke inntil skilleveggen mellom salene.
I årsmøtesalen til stiftelsesmøtet vil det være navneskilt som markerer hvor
kommunepartiene skal sitte. Det vil også være oversikt festet på dørene til salen. På
plassen finner du også delegatskilt og deltakerliste.
Delegatskiltet benytter du både til å be om ordet i forhandlingene og til å avgi stemme
med. Kun valgte delegater har tale,- forslag- og stemmerett. Observatører har tale- og
forslagsrett.

Lørdag kveld er det årsmøtemiddag. Vi kler oss pent. Det serveres en tre-retters middag,
og alkoholfri drikke til maten er inkludert. Ønsker du vin eller øl må du betale det selv.
Dette gjør du ved å kjøpe bonger i resepsjonen eller baren. Det vil ikke være mulig å
betale for drikke ved bordet pga av kapasiteten.

Arbeiderpartiet har retningslinjer mot seksuell trakassering. Disse finner du på nett her:
https://www.arbeiderpartiet.no/om/vedtekter/
Opplever du noe ubehagelig under årsmøtet er det viktig at du tar kontakt med oss om
dette. Kontaktpersoner er fylkessekretærene Per Åge Nilsen (99276442), Audun Øvrebø
(99276327) og Gro Bråten (90520198)
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Interimsstyrets innstilling:

Innkallingen godkjennes

Interimsstyrets innstilling:

Som fullmaktskomite oppnevnes fylkessekretærene.
Fullmaktskomiteens innstilling legges frem på årsmøtet

Interimsstyrets innstilling:
1. Åpning
2. Konstituering
a. Godkjenning av innkalling
b. Godkjenning av fullmakter
c. Godkjenning av sakslisten
d. Valg av to dirigenter
e. Valg av to sekretærer
f. Godkjenning forretningsorden
g. Godkjenning av dagsorden
h. Valg av redaksjonskomite for politiske saker
i. Valg av redaksjonskomite for organisatoriske saker og vedtekter
j. Valg av tellekorps
3. Vedtak: Stiftelse av Agder Arbeiderparti
4. Politisk innledning ved partileder Jonas Gahr Støre
5. Innkomne forslag
6. Vedtekter og organisering av Agder Arbeiderparti
7. Handlingsplan for 2018
8. Budsjett for 2018
9. Valg
a. Fylkesstyre
b. Medlemmer og varamedlemmer til landsstyret
c. Nominasjonskomite for fylkestingsvalget
d. Programkomite for fylkestingsvalget
e. Representantskapet i AOF
f. Kontrollkomite
g. Valgkomite
10. Avslutning
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Interimsstyrets innstilling:

Odd Omland, Kvinesdal Ap
Gro Bråten, Lillesand Ap

Interimsstyrets innstilling:

Lars Marius Nilsen, Froland Ap
Jannike Arnesen, Kristiansand Ap

Interimsstyrets innstilling:
1. Årsmøtet holdes for åpne dører. Publikum har adgang i den grad plassen tillater
det
2. Det velges to dirigenter til å lede forhandlingene og to sekretærer til å føre
protokoll.
3. Alle saker avgjøres ved alminnelig flertall dersom ikke vedtektene angir annet.
4. Til alle saker har representantene rett til ordet to ganger i samme sak, med
henholdsvis 3 og 2 minutter. Det gis ikke anledning til replikkordskifte. Delegater
på fylkespartienes årsmøter som ikke er delegater på stiftelsesmøtet har tale- og
forslagsrett. Andre observatører og gjester kan gis tale og forslagsrett etter
godkjenning i årsmøtet.

5. Dirigentene og andre med forslagsrett kan foreslå begrensing i taletid og at det
skal settes strek for debatten. Når strek foreslås skal talerlisten og alle forslag
som er fremmet i saken refereres. Det skal spørres fra dirigentbordet om det er
andre som har forslag. Hvis det bekreftes skal strek ikke settes før disse
forslagene er fremmet. Når strek settes gis det mulighet for å tegne seg til
talerlisten under den første taleren etter at strek er vedtatt. Det er ikke
anledning til å fremme nye forslag eller å trekke allerede fremsatte forslag etter
at strek er satt.
6. Forslag skal leveres skriftlig og signert av forslagstiller til dirigentene.
7. Voteringer skjer ved håndsopprekking. I personvalg skal skriftlig votering
gjennomføres hvis det kreves. Det skal velges tellekorps blant årsmøtets
delegater. Hvis en av tellekorpsets medlemmer er kandidat i en votering trer
denne ut av tellekorpset.
8. Representanter som må forlate møtet skal skriftlig søke permisjon.
Permisjonssøknaden behandles og avgjøres av dirigentene.
9. Protokollen fra årsmøtet godkjennes av styret.
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Interimsstyrets innstilling:

Lørdag 17.mars
Kl 12.30
Kl 12.40
Kl 12.45
Kl 13.00
Kl 13.05
Kl 14.00
Kl 16.00
Kl 16.20
Kl 17.30
Kl 18.00
Kl 18.30
Kl 20.30

Kulturinnslag ved Nora Ånonsen Chayed
Åpning v/ lederne Bjørn Egeli og Jon Rolf Næss
SAK 2 Konstituering
SAK 3 Stiftelse av Agder Arbeiderparti
SAK 4 Politisk innledning av partileder Jonas Gahr Støre
Debatt til den politiske innledningen og de innkomne politiske forslag
Pause med mat
Debatten fortsetter
Oppsummering v/Jonas
SAK 6 Innkomne forslag, førstegangsbehandling. Votering om
forslagene skal vedtas, avvises eller oversendes redaksjonskomiteen.
Avslutning dag 1
Årsmøtemiddag

Søndag 18. mars
Kl 09.00
Kl 09.05
Kl 10.00
Kl 10.30
Kl 10.45
Kl 11.00
Kl 12.30
Kl 13.15
Kl 14.00
Kl 14.30
Kl 15.00

Åpning dag 2
SAK 5: Vedtekter og organisasjon
SAK 7 Handlingsplan for 2018
SAK 8 Budsjett for 2018
Pause med utsjekk
SAK 6: Redaksjonskomiteens innstilling
Lunsj og utsjekk
Redaksjonskomiteen fortsetter
SAK 9: Valg
Avslutning
Avreise

Interimsstyrets innstilling:
1. Randi Øverland, gruppeleder fylkestingsgruppa Vest-Agder - leder av komiteen
2. Tellef Inge Mørland, Stortinget
3. Dag Eide, gruppeleder fylkestingsgruppa Aust-Agder
4. Line Vennesland, Evje og Hornnes
5. Agnes Norgaard, LOs distriktssekretær
6. Jan Oddvar Skisland, Kristiansand
7. Karin Hodne, Vennesla
8. Ahmed Lindov, Kvinesdal
9. Nora Ånonsen Chayed (AUF)
Komiteen velger selv sekretær
SIDE 5

Interimsstyrets innstilling:
1. Sanjin Kazagic, Grimstad (leder)
2. Berit Kittelsen, Vennesla
3. Nils Harald Rennestraum, Kvinesdal
4. Vanja Grut, Arendal
5. Ana Mariane Sletta, AUF
Komiteen velger selv sekretær

Interimsstyrets innstilling:

Forslag til tellekorps legges frem av ordstyrerbordet.

Interimsstyrets innstilling:
Agder Arbeiderparti stiftes i dag, 17. mars 2018 ved sammenslåing av Aust-Agder
Arbeiderparti og Vest-Agder Arbeiderparti. Agder Arbeiderparti overtar de to
fylkespartienes eiendeler og forpliktelser fra samme dato.

Partileder Jonas Gahr Støre holder innledning om den politiske situasjonen.
Etter innledningen åpnes det for kommentarer til innledningen og de innkomne
forslagene (Sak 6.) Endringsforslag, tilleggsforslag og nye forslag må fremmes under
denne debatten.
Det minnes om forretningsorden som åpner for to innlegg til saken fra de med talerett.
Det ene innlegget har en begrensning på tre minutter, og det andre på to minutter.
Begrensningen på to innlegg gjelder for hele sekvensen.

SIDE 6 | STIFTELSESMØTE AGDER ARBEIDERPARTI | 17.-18. MARS 2018

FORSLAG FRA ORGANISASJONS- OG VEDTEKTSKOMITEEN
Organisasjons- og vedtektskomiteen ble oppnevnt av de to fylkespartiene med fem
medlemmer hver, samt de to fylkessekretærene. Komiteen har hatt som mandat å
fremme forslag til nye vedtekter for Agder Arbeiderparti. I dette arbeidet ligger det
implisitt å fremme forslag om hvordan Agder Arbeiderparti bør organiseres.
Komiteen har diskutert på hvilken måte vi mener Agder Arbeiderparti best bør
organiseres. Som grunnlag for den diskusjonen har komiteen utformet noen mål for
Agder Arbeiderparti, og som organiseringen bør bidra til å oppnå.
Vedtektene til våre to fylkesparti bygger på vedtektene for Arbeiderpartiet som er
vedtatt på landsmøtet. Det er derfor mange likheter. Men på noen områder har vi valgt
ulike løsninger. Dette gjelder særlig størrelse og hyppighet på årsmøter og
representantskap. I tillegg har vi ulikt antall medlemmer i fylkesstyret, samt noen ulike
løsninger på andre forhold.
I sakspapiret har vi først redegjort for de mål vi foreslår skal ligge til grunn for arbeidet.
Deretter har vi tatt for oss de områdene hvor vi i størst grad avviker fra hverandre, og
redegjort for de forslag vi fremmer. Til slutt følger det endelige forslag til vedtekter.
Interimsstyrets innstilling:
Stiftelsesmøtet i Agder Arbeiderparti vedtar forslag til mål og vedtekter for Agder
Arbeiderparti slik de foreligger i dette forslaget.

Vårt utgangspunkt:
I Arbeiderpartiets formålsparagraf er vår hovedoppgave som parti definert:
Arbeiderpartiet vil skape et rettferdig samfunn som sikrer alle menneskers
likeverd. Vi bygger på verdiene frihet, likhet og solidaritet. Vi ønsker en verden
uten krig og fattigdom, der frie og likestilte mennesker har innﬂytelse på sine
livsvilkår, der menneskene lever i harmoni med naturen, og der kapitalistisk
utbytting bekjempes.
Arbeiderpartiet vil videreutvikle vårt land som et demokratisk samfunn, og vi
samarbeider med mennesker som kjemper for demokrati og
menneskerettigheter i andre deler av verden. Arbeiderpartiet vil stimulere
toleranse og mangfold og bekjempe alle former for diskriminering. Vi vil bygge
på et samvirke mellom arbeid og kapital, og ut fra vårt grunnsyn vil vi utvikle
folkets vilje til samfunnsansvar og samfunnsmakt.
For å virkeliggjøre formålet vil Arbeiderpartiet søke oppslutning i demokratiske
valg. Våre sosialdemokratiske verdier skal være retningsgivende for vårt
politiske arbeid.
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Fylkespartiets formål er også definert i vedtektene:
Fylkespartiene arbeider for Arbeiderpartiet etter de retningslinjer som partiet
har lagt fram i program, vedtekter og vedtak. De skal i samarbeid med
sentralstyret og de tilsluttede kommunepartier lede og samordne partiets
politiske virksomhet og organisasjonsarbeid i fylkene. Fylkespartiet har et
overordnet ansvar for arbeidet i kvinnenettverket i eget fylke. Samarbeid med
AUF er en viktig del av fylkespartiets arbeid.
Kommunepartienes formål er definert slik:
Kommunepartiene skal i samarbeid med partiavdelingene arbeide for
Arbeiderpartiet etter de retningslinjer som partiet har lagt fram i program,
vedtekter og vedtak.
Men i tillegg er det viktig å se på §2 om organisasjonens oppbygging, første avsnitt:
Det er Arbeiderpartiets medlemmer i en kommune som danner partiavdelinger
og kommunepartiet.
Organisasjon- og vedtektskomiteens vurdering knyttet til mål for fylkespartiet
Arbeiderpartiet er en medlemsorganisasjon og har tre nivå: Kommuneparti, fylkesparti
og nasjonalt. (I Agder har ett kommuneparti, Arendal, organisert seg med partilag.)
Medlemmene er medlemmer i et kommuneparti, og det er her medlemskapet i
utgangspunktet skal ivaretas og tilbud om deltakelse og aktivitet for alle medlemmer
skal gis.
Deltakelse i fylkespartiet og på nasjonalt nivå følger representasjonsprinsippet. Det vil si
at du må være valgt av et underliggende organ for å delta i overordnet organ.
Fylkespartiet gjennomfører imidlertid tidvis møter og kurs som er åpent for deltakelse
for alle medlemmer, mens deltakelse på nasjonalt nivå går som hovedregel veien om
fylkespartiet.
Fylkespartiets oppgave er ifølge vedtektene å; «i samarbeid med sentralstyret og de
tilsluttede kommunepartier lede og samordne partiets politiske virksomhet og
organisasjonsarbeid i fylkene.»
Med utgangspunkt i at Arbeiderpartiets politikk vedtas på landsmøtene og at
medlemsaktiviteten i utgangspunktet skal skje i kommunepartiene, mener vi at en slik
formulering betyr at fylkespartiet har et ansvar for at landsmøtevedtak følges opp og at
det er en velfungerende partiorganisasjon i fylket. Siden fylkespartiet er avhengig av
kommunepartiene og deres medlemmer (representasjonsprinsippet) vil dette ansvaret
også omfatte kommunepartiene.
Komiteen har ikke tatt mål av seg til å komme med forslag om hvordan denne oppgaven
bør løses, men vil peke på behovet for at medlemmer bør ha tilbud ut over det eget
kommuneparti tilbyr, og mulighet for å delta i aktiviteter ut over eget kommuneparti
uten at en må våre valgt av kommunepartiet.
Organisasjons- og vedtektskomiteen mener derfor at følgende mål bør ligge til grunn for
arbeidet i Agder Arbeiderparti, og at disse må danne grunnlaget for hvordan arbeidet
organiseres i fylkespartiet og de handlingsplaner som utarbeides.
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Mål for arbeidet i Agder Arbeiderparti
1. Agder Arbeiderparti skal bidra til at kommunepartiene tilbyr politisk aktivitet for
sine medlemmer
2. Agder Arbeiderparti skal bidra til at medlemmer har mulighet for å engasjere seg
politisk ut over kommunegrensene og uten at de må være tillitsvalgte.
3. Agder Arbeiderparti skal bidra til gjennomslag for viktige saker for Agder
nasjonalt.
4. Agder Arbeiderparti skal bidra til gjennomslag for vår politikk i fylket og i
kommunene.
5. Agder Arbeiderparti skal bidra til et aktivt AUF og en god overgang fra AUF til
Arbeiderpartiet
6. Agder Arbeiderparti skal bidra til at Arbeiderpartiet vinner valg.

Selv om vi følger de samme sentrale vedtekter, har Aust-Agder og Vest-Agder valgt noen
ulike modeller for virksomheten. Blant annet har vi ulikt antall personer i styret og som
delegater og representanter på årsmøtet og representantskap, og det er ulikt hvor ofte
vi møtes.
De største forskjellene og hva komiteen har falt ned på som forslag for Agder
Arbeiderparti redegjøres for her.
ÅRSMØTET – HYPPIGHET
Vest-Agder har årsmøte hvert annet år (mellomvalgår), mens Aust-Agder har årlige
møter. Antall delegater i Vest-Agder er 84, hvor 9 er fra AUF, mens det i Aust-Agder er
60, men 7 fra AUF. I Vest-Agder er alle kommuneparti representert med minst 1, mens
det i Aust-Agder er minst 2. (Totalantallet øker med tilsvarende kommuneparti som får
en ekstra delegat).
Komiteen mener det er fordeler og ulemper knyttet til begge modeller: Årsmøte hvert
annet år gir styret en mulighet for å bli kjent og jobbe langsiktig, det er mindre
ressurskrevende både økonomisk og arbeidsmessig å arrangere hvert annet år enn årlig,
særlig i år hvor det også er landsmøte og planlegging av valgkampen.
Årlige møter gir imidlertid organisasjonen og tillitsvalgte et viktig treffpunkt, som er med
å bygge opp organisasjonen gjennom både det politiske arbeidet og det sosiale samvær.
Dette er med på å gi organisasjonen en viktig fremdrift i arbeidet.
Komiteens forslag:
Komiteen har falt ned på et forslag om årsmøter hvert annet år. Hovedargumentet er at
det gir styret en mulighet for å jobbe mer langsiktig, i en to-års syklus som inkluderer
valgkamp og landsmøte. samtidig som organisasjonen sprer det mest ressurskrevende
arbeidet over en lengre periode.
Komiteen har fremstilt dette i en tidslinje:
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(Se vedlegg for større versjon)

Komiteen mener imidlertid at det er viktig med et møtepunkt for tillitsvalgte i første
halvår det året vi ikke har årsmøte, og anbefaler at det planlegges et større politisk
verksted, en jubelsamling eller liknende de år hvor det ikke er årsmøte.
I tillegg foreslår komiteen å videreføre ordningen Vest-Agder Arbeiderparti har med å
samle kommunepartilederne til en mer uformell samling for informasjonsutveksling.
Men komiteen ser også behov for at folkevalgte i kommunestyrene og fylkesting møtes
for å diskutere felles utfordringer og politiske saker som kommer til behandling. Det bør
derfor være minst ett møte for kommunepartiledere og ett møte for
gruppeledere/ordførere i løpet av året.
Jubelsamlingen og kommunepartiledermøtet er ikke lagt inn i tidslinjen, da tidspunktet
må planlegges nærmere av det nye styret.
Komiteen mener også at det kan være behov for å gjøre justeringer i organiseringen av
Agder Arbeiderparti etter hvert som vi erfarer hvordan arbeidet går, og at det derfor bør
være årsmøte også i 2019, før årsmøtene gjennomføres hvert annet år. Det vil si det
gjennomføres årsmøter i 2018, 2019 og 2020, før vi starter med hvert annet år. Neste
møte deretter blir da 2022.
ÅRSMØTET OG REPRESENTANTSKAPET – ANTALL DELEGATER/REPRESENTANTER
Aust-Agder og Vest-Agder Arbeiderparti har ulike størrelser og ulike måter å
sammensette årsmøter/nominasjonsmøter og representantskapsmøter. Komiteen har
vurdert hvilken størrelse som er optimal for det nye fylkespartiet og hvilken modell som
skal legges til grunn for utregning av antall delegater/representanter fra hvert
kommuneparti til disse organ.
Føringer:
De sentrale vedtektene legger føringer for hvilket handlingsrom vi har. Aktuelle
bestemmelser vi må forholde oss til:
§2.2:

Fylkespartiets årsmøte skal sikre proporsjonal representasjon ut fra medlemstall
pr 31.12. foregående år i årsmøteperioden, dog slik at alle kommunepartier blir
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representert. Det kan vedtektsbestemmes et fast antall medlemmer som
representasjon beregnes ut fra. AUFs fylkesledd skal være representert med
minst 7 utsendinger på fylkespartiets årsmøte.
§2.5:

Styret deltar på fylkesårsmøtet med tale- og forslagsrett. Det samme gjør
medlemmer av fylkespartiets representantskap og fylkestingsgruppa der det er
vedtektsfestet at disse skal møte på fylkesårsmøtet.

Tilsvarende bestemmelser gjelder representantskapsmøte og nominasjonsmøter.
Ulike modeller:
Aust-Agder har vedtektsbestemt at årsmøte/nominasjonsmøter består av 60
representanter og representantskapsmøter av 40 representanter. Av disse får AUF 7.
Deretter gis hvert kommuneparti en grunnkvote på 1 representant. Resten fordeles
proporsjonalt etter medlemstall. I tillegg er det en bestemmelse som sier at dersom et
kommuneparti etter denne utregningen får mindre enn 2 representanter, så får de en
ekstra. Denne kommer i så fall i tillegg til totaltallet på 60 (gjelder ikke
representantskapet).
Denne modellen gir mindre proporsjonalitet enn VA-modellen ved at den gir en
grunnkvote som er lik til alle kommunepartiene. Det er en fordel for de mindre
kommunepartiene på bekostning av de store. Selv uten tilleggsbestemmelsen som
garanterer alle 2, så vil likevel flere kommunepartier få 2 sammenlignet med VAmodellen.
Vest-Agder har vedtektsbestemt at årsmøte/nominasjonsmøter består av 84
representanter og representantskapsmøter av 47 representanter. Av disse får AUF
henholdsvis 9 og 7. Resten fordeles proporsjonalt etter medlemstall, dog slik at alle får
minst 1 representant.
Denne modellen er den som gir best mulig proporsjonalitet, og er nærmest intensjonen
om at et medlem teller like mye. Modellen gir imidlertid relativt mange kommunepartier
som bare får minstekvoten på 1 representant.
Begge modellene er godkjent av sentralstyret og tilfredsstiller dermed kravene i de
sentrale retningslinjene. Etter disse, er det også rom for en modell uten et fast antall
representanter (gjelder ikke nominasjonsmøtet). Kravet om proporsjonalitet i forhold til
medlemstall gjelder likevel, så da måtte vi eventuelt finne en modell som ivaretar det, f.
eks trinnvis representasjon utfra medlemstallet. Hvis vi setter 1 representant pr.
påbegynt 50 medlemmer, vil det gi ca. 88 representanter + AUF med dagens
medlemstall. Modellen er mindre proporsjonal og gir stor usikkerhet med hensyn til
møtets størrelse.
I arbeidet har komiteen sett på hvordan et ulikt antall delegater/representanter vil
fordele seg på kommunepartiene. Modellen tar utgangspunkt i tre alternative størrelser
på årsmøter/rep.skap og beregnet ut fra dagens modell i AA og VA og medlemstall pr.
31.12.2016.
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Komiteens forslag:
Komiteen mener det er viktig å finne en god balanse mellom en praktisk/økonomisk
størrelse på disse møtene og god representativitet fra alle kommunepartiene. Etter å ha
diskutert flere alternativer landet komiteen på at årsmøter/nominasjonsmøter bør bestå
av 91 valgte representanter fra kommunepartiene og 9 fra AUFs fylkeslag. For
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Representasjon årsmøte og representantskap

AA-modell
VA-modell
AA-modell
VA-modell
AA-modell
VA-modell
Årsmøte* Rep.skap Årsmøte Rep.skap Årsmøte* Rep.skap Årsmøte Rep.skap Årsmøte* Rep.skap Årsmøte Rep.skap
Ant.medl.
Kom.parti
inkl.AUF
80
50
80
50
100
60
100
60
120
70
120
70
Arendal
540
9
4
12
7
12
6
15
9
15
7
18
11
Birkenes
49
2
1
1
1
2
1
1
1
2
2
2
1
Bygland
42
2
1
1
1
2
1
1
1
2
1
1
1
Bykle
29
1
1
1
1
2
1
1
1
2
1
1
1
Evje & Hornnes
100
2
2
2
1
3
2
3
1
4
2
3
2
Froland
83
2
2
2
1
3
2
2
1
3
2
3
1
Gjerstad
66
2
1
1
1
2
2
2
1
2
2
2
1
Grimstad
193
4
2
4
2
5
3
5
3
6
3
6
4
Iveland
27
1
1
1
1
2
1
1
1
2
1
1
1
Lillesand
135
3
2
3
2
4
2
4
2
4
3
5
3
Risør
102
2
2
2
1
3
2
3
2
4
2
3
2
Tvedestrand
77
2
1
2
1
2
2
2
1
3
2
3
1
Valle
51
2
1
1
1
2
1
1
1
2
2
2
1
Vegårshei
69
2
1
2
1
2
2
2
1
3
2
2
1
Åmli
76
2
1
2
1
2
2
2
1
3
2
3
1
Kristiansand
667
10
5
15
9
14
7
19
11
18
9
23
13
Mandal
170
3
2
4
2
4
2
5
3
5
3
6
3
Farsund
113
3
2
2
1
3
2
3
2
4
2
4
2
Flekkefjord
88
2
2
2
1
3
2
2
1
3
2
3
2
Vennesla
267
5
3
6
4
6
3
8
4
8
4
9
5
Songdalen
101
2
2
2
1
3
2
3
1
4
2
3
2
Søgne
114
3
2
3
1
3
2
3
2
4
2
4
2
Marnardal
42
2
1
1
1
2
1
1
1
2
1
1
1
Åseral
26
1
1
1
1
2
1
1
1
2
1
1
1
Audnedal
39
2
1
1
1
2
1
1
1
2
1
1
1
Lindesnes
47
2
1
1
1
2
1
1
1
2
2
2
1
Lyngdal
62
2
1
1
1
2
2
2
1
3
2
2
1
Hægebostad
17
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Kvinesdal
124
3
2
2
1
3
2
4
2
4
2
4
2
Sirdal
34
1
1
1
1
2
1
1
1
2
1
1
1
Sum
3550
80
50
80
50
100
60
100
60
120
70
120
70
AUF
7
7
9
9
7
7
9
9
7
7
9
9
Totalt ant.rep. med stemmerett: 87
57
89
14
107
67
109
69
127
77
129
79
* Tilleggsrepresentasjonen ikke tatt med
Fylkesstyret med ca. 12-15 kommer i tillegg. I rep.skapet har styret også stemmerett
Fylkestingsgruppa med 14-17 medlemmer kommer også i tillegg. De har stemmerett ved behandling av fylkeskommunale saker i rep.skapet.

(Denne modellen er et eksempel på hvordan ulike totalantall delegater vil slå ut for
kommunepartiene. Modellen benytter medlemstall for 2016 og tar ikke hensyn til
kommunesammenslåingene i Vest-Agder.)

representantskapsmøter foreslås 53 valgte representanter fra kommunepartiene og 7
fra AUFs fylkeslag.
Komiteen foreslår en modell for fordeling av delegater/representanter der alle
kommunepartiene får en grunnkvote på en representant, og at resten fordeles
proporsjonalt i forhold til medlemstall pr.31.12. året forut for årsmøtet. Dersom det
etter denne utregningen viser seg at noen kommunepartier kun får en representant til
årsmøtet/nominasjonsmøtet, så får disse mulighet for å møte med en ekstra person
med tale- og forslagsrett.
Representantskapet består av 60 representanter. Alle kommunepartiene har en
grunnkvote på en representant. AUFs fylkeslag velger syv representanter. De øvrige
fordeles på kommunepartiene proporsjonalt ut fra medlemstall pr. 31.12. det
foregående år. Fylkespartiets styre tiltrer representantskapet med fulle rettigheter.
Med utgangspunkt i medlemstallet pr.31.12.17 gir dette følgende fordeling: (Her er også
ivaretatt de kommunesammenslåinger som finner sted i Vest-Agder).
Kom.parti
Arendal
Birkenes
Bygland
Bykle
Evje & Hornnes
Farsund
Flekkefjord
Froland
Gjerstad
Grimstad
Hægebostad
Iveland
Kristiansand
Kvinesdal
Lillesand
Lindesnes
Lyngdal
Risør
Sirdal
Tvedestrand
Valle
Vegårshei
Vennesla
Åmli
Åseral
Sum
AUF i Agder
Totalt ant.rep.
med stemmerett:

Ant.medl.
inkl.AUF
468
53
41
26
87
100
82
68
62
171
12
26
727
118
135
201
84
101
36
87
52
64
212
67
28
3108

Delegater
ÅRSMØTE
11
2
2
2
3
3
3
2
2
5
1
2
16
4
4
5
3
3
2
3
2
2
5
2
2
91
9
100

Repr. på
REP.SKAP
5
1
1
1
2
2
2
2
2
2
1
1
8
2
2
3
2
2
1
2
1
2
3
2
1
53
7
60

(Se vedlegg 2 for fullstendig modell for utregning.)
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Øvrige forslag knyttet til årsmøtet og representantskapet
• Aust-Agders modell med reisefordeling videreføres i Agder Arbeiderparti, slik at
alle kommuneparti betaler like mye per delegat, uavhengig av reiseavstand.
• Vest-Agders presisering om at styrets medlemmer ikke kan velges som delegat
på årsmøtet videreføres.
• Aust-Agder presisering om fylkestingsgruppas rettigheter i representantskapet
benyttes. Gruppas medlemmer har stemmerett kun i saker som omhandler
fylkestingsgruppa.

FYLKESSTYRET
Fylkesstyret i Vest-Agder er samlet valgt for to år, mens det i Aust-Agder er valg av
halvparten av styret hvert år. Med innføring av årsmøte hvert annet år videreføres VestAgders ordning.
Fylkesstyret i Vest-Agder består av 7 personer, mens det er 9 personer i Aust-Agder. I
tillegg møter to varamedlemmer fast i styremøtene. Komiteen mener det er viktig med
god representasjon i styret, samtidig som antallet, inkludert tiltredende medlemmer,
ikke må bli så høyt at møtene får mer form av et seminar.
Komiteens forslag
Komiteen anbefaler et styre på 9 personer, med 2 fast møtende varamedlemmer. AUF
har også et medlem i styret med alle rettigheter. I tillegg vil følgende tiltre styret med
tale og forslagsrett: Stortingsrepresentantene, fylkesordfører og gruppeleder,
medlem(mer) i sentralstyret, LOs distriktssekretær og AUFs fylkessekretær.
Partiets fylkessekretærer tiltrer også, og totalt vil det da møte 21 personer i
styremøtene.
ANDRE FORHOLD
Regioner
Vest-Agder har vedtektsfestet en inndeling av fylket i fire regioner. Denne inndelingen
benyttes ved valg til ulike råd og utvalg, hvor det også er vedtektsfestet at alle regioner
skal være representert. Komiteen foreslår at det ikke legges inn en regiondeling i
vedtektene. Det kan virke hemmende for utvikling av samarbeid å allerede nå dele
Agder opp i ulike regioner. Det er ikke til hinder for at kommuneparti vil samarbeid i
ulike deler av Agder, og tradisjonen om at hele fylket skal være representert i ulike
utvalg og komiteer vil videreføres uavhengig av hva som er vedtektsfestet. nå.
Aktivitetskonto
Vest-Agder har vedtektsfestet at kommunepartiene skal betale inn kr 12,- per medlem
til en egen aktivitetskonto. Denne kontoen skal benyttes til utadrettet aktivitet i
kommunepartiene etter søknad. Kontoen ble innført i 2014, men foreslås ikke videreført
i vedtektene og heller ikke ved å kreve inn et kronebeløp fra kommunepartiene.
Partiskatt
Begge fylkesparti har ordning med partiskatt, og prinsippet om partiskatt videreføres i
Agder Arbeiderparti. Innretningen på partiskatten i Agder Arbeiderparti må vedtas før
nominasjonen finner sted.
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Agder Arbeiderparti
Utkast til vedtekter
§ 1. FORMÅL.
Agder Arbeiderparti arbeider for Arbeiderpartiet etter de retningslinjer som partiet
har lagt fram i program, vedtekter og vedtak.
Fylkespartiet skal, i samarbeid med sentralstyret og de tilsluttede kommunepartier,
lede og samordne partiets politiske virksomhet og organisasjonsarbeid i Agder.
Fylkespartiet har et overordnet ansvar for arbeidet i kvinnenettverket i eget fylke.
Samarbeid med AUF er en viktig del av fylkespartiets arbeid.
§ 2. ÅRSMØTET.
2.1. Fylkesårsmøtet er fylkespartiets høyeste myndighet. Det holdes ordinært i
første kvartal annethvert år og kunngjøres minst tre måneder i forveien.
Ekstraordinært fylkesårsmøte avholdes når representantskapet bestemmer det,
eller når kommunepartier som representerer minst 2/5 deler av medlemmene
krever det. Ekstraordinært fylkesårsmøte skal kunngjøres senest åtte uker før møtet
finner sted. Delegatene til det ekstraordinære årsmøtet skal være de samme (jfr.
godkjente fullmakter) som ved siste ordinære årsmøte.
2.2. Årsmøtet består av 100 delegater. Av disse velger AUFs fylkeslag ni. Resterende
delegater fordeles slik at hvert kommuneparti har en grunnkvote på en delegat og
de øvrige delegatene fordeles på kommunepartiene proporsjonalt ut fra
medlemstallet per 31.12 de foregående år.
Dersom et kommuneparti etter denne utregningen kun får en delegat, kan dette
kommuneparti møte med en observatør i tillegg med tale- og forslagsrett.
Delegatene til fylkespartiets årsmøte skal velges på medlems-, representantskapseller årsmøter i kommunepartiene etter innstilling fra avdelingene.
Kommunepartiene må i størst mulig grad følge innstillingene fra partiavdelingene,
herunder også AUF. AUFs fylkeslag velger sine ni delegater på årsmøte eller
representantskapsmøte.
Kommunepartiene/AUF sender inn fullmakter til fylkespartiet på sine delegater
med varadelegater senest en måned før årsmøtet.
Fylkespartiets styre og fylkestingsgruppa møter på årsmøtet med tale- og
forslagsrett. Utgiftene til styret og fylkestingsgruppas deltakelse på årsmøtet
dekkes av fylkespartiet. Styrets medlemmer kan ikke velges som
utsendinger/representanter for sitt kommuneparti til årsmøtene.
2.3. Forslag som ønskes behandlet på fylkesårsmøtet må være vedtatt innsendt av
en partiavdeling, et kommuneparti eller AUFs fylkesårsmøte/representantskap.
Forslag skal være fylkespartiets styre i hende senest en måned før møtet.
Fylkespartiets styre lager innstilling på alle forslag og har selvstendig forslagsrett til
årsmøtet.
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2.4 Årsmøtet skal behandle følgende saker, men ikke begrenset til disse:
- Styrets beretning, herunder beretning fra fylkestingsgruppa.
- Regnskap for foregående år
- Handlingsplan for inneværende år
- Innkomne forslag
- Budsjett for inneværende år
2.5. Årsmøtet foretar følgende valg:
- Fylkesstyret
- Nominasjonskomite for stortingsvalg og fylkestingsvalg
- Programkomite for fylkestingsvalget
- Kontrollkomite
- Medlemmer og varamedlemmer til landsstyret
- Representanter til AOF
- Valgkomite
Alle valg følger årsmøteperioden.
2.6. Kommunepartiene og AUF dekker utgiftene til reise og opphold for sine
delegater. For reiseutgiftene foretas det en fordeling etter
reisefordelingsprinsippet. Utgiftene til styret og fylkestingsgruppas deltakelse på
årsmøtet dekkes av fylkespartiet.
§ 3. STYRET.
3.1 Fylkesstyret leder og har ansvar for Agder Arbeiderpartis virksomhet. Styret skal
se til at årsmøtet og representantskapets politiske og organisatoriske vedtak følges
opp, og at handlingsplanen gjennomføres.
3.2 Fylkesstyret består av 9 årsmøtevalgte medlemmer og 2 fast møtende
varamedlemmer. Blant medlemmene velges leder, nestleder, studieleder og leder
av kvinnenettverket i fylket. En representant fra AUF i Agder tiltrer fylkesstyret med
fulle rettigheter.
3.3 Fylkessekretærene forbereder saker til styrets møter og deltar i møter med taleog forslagsrett. Fylkessekretærene er styrets sekretær.
3.4 Følgende tiltrer styret med tale- og forslagsrett:
- Fylkespartiets stortingsrepresentanter
- Gruppeleder i fylkestingsgruppen
- Arbeiderpartiets fylkesordfører/varaordfører
- Agder Aps medlem(mer) av sentralstyret
- LOs distriktssekretær, såfremt vedkommende er medlem i Arbeiderpartiet
- AUF i Agders fylkessekretær
3.5 Fylkesstyret er beslutningsdyktig når minst 50% av de stemmeberettigede er til
stede. Ved eventuell stemmelikhet har møteleder dobbeltstemme.
3.6 Det skal avholdes ekstraordinært styremøte når minst 3 av styremedlemmene
krever det. Møtet innkalles med minimum 5 dagers varsel hvis mulig.
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3.7 Blant styrets årsmøtevalgte medlemmer dannes et arbeidsutvalg bestående av
leder, nestleder og en valgt fra fylkesstyret. AU skal være et saksforberedende
organ for styret. Fylkessekretærene tiltrer AU med tale- og forslagsrett.
§ 4 REPRESENTANTSKAPET.
4.1 Representantskapet er den høyeste myndighet i fylkespartiet mellom
årsmøtene. Det avholdes møter i representantskapet minst en gang per år. I år som
ikke har årsmøte skal det avholdes minst to representantskapsmøter.
4.2 Representantskapet består av 60 representanter. Av disse velger AUFs fylkeslag
syv. Resterende representanter fordeles slik at hvert kommuneparti har en
grunnkvote på en representant og de øvrige fordeles på kommunepartiene
proporsjonalt ut fra medlemstall pr. 31.12. det foregående år.
4.3 Representasjon til representantskapet skal velges på medlemsrepresentantskaps- eller årsmøter i kommunepartiene etter innstilling fra
avdelingene. Kommunepartiene må i størst mulig grad følge innstillingene fra
lagene, herunder også AUF. AUFs fylkeslag velger sine syv representanter på
representantskapsmøte eller årsmøte.
4.4 Fylkespartiets styre, inklusive tiltredende medlemmer, er også styre for
representantskapet og tiltrer representantskapet med de samme rettigheter som i
styret. Ved behandling av fylkeskommunale saker, eller saker som omhandler
fylkestingsgruppa, deltar denne med alle rettigheter. I øvrige saker gis gruppa taleog forslagsrett.
4.5 Representantskapet godkjenner regnskap og vedtar budsjett og handlingsplan i
år hvor det ikke avholdes årsmøte. Styret har ikke stemmerett i behandlingen av
regnskapet.
4.6 Årsmøte eller representantskapet velger Agder Arbeiderpartis delegater til
landsmøtet.
4.7 Representantskapets utgifter dekkes på samme måte som ved årsmøter. Se §
2.6.
§5: VALGKOMITE
5.1 Årsmøtet velger en valgkomite på 9 medlemmer med varamedlemmer, etter
innstilling fra fylkesstyret. Blant disse medlemmene skal AUFs fylkeslag være
representert. AUF fremsetter selv forslag på sin kandidat med personlig
varamedlem. AUF kan foreslå suppleringsvalg i representantskapsmøte for sin
representant en gang i perioden.
5.2 Til alle personvalg som skal foretas etter disse vedtektene skal det foreligge en
innstilling fra valgkomiteen. Valgkomiteen offentliggjør sin innstilling når arbeidet i
komiteen er avsluttet og sluttprotokollen er godkjent, dog ikke senere enn ved
årsmøtets start.
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§6 LANDSSTYREREPRESENTANTER
Agder Arbeiderpartis landsstyrerepresentanter skal være den til enhver tid valgte
leder og nestleder. Begge kjønn skal være representert. Fylkespartiet velger også to
personlige varamedlemmer til landsstyret.
§ 7. BEHANDLING AV BUDSJETT OG ARBEIDSPLAN.
7.1 Fylkesstyret vedtar foreløpig budsjett og arbeidsplan innen budsjettårets
begynnelse.
7.2 Endelig budsjett og arbeidsplan behandles av årsmøtet, eller
representantskapet i år det det ikke er årsmøte.
§ 8. NOMINASJON TIL STORTINGSVALG.
8.1 Fylkesstyret setter frister for nominasjonsprosessen i henhold til den frist som
er satt fra sentralstyret om når nominasjonen skal være gjennomført.
8.2 Nominasjonskomiteen består av 9 medlemmer og 5 varamedlemmer. Blant
disse medlemmene skal AUFs fylkeslag være representert. AUF fremsetter selv
forslag på sin kandidat med personlig varamedlem. AUF kan foreslå suppleringsvalg
i representantskapsmøte for sin representant en gang i perioden.
8.3 Alle kommunepartier, partiavdelinger, AUFs fylkeslag og fagforeninger tilsluttet
LO oppfordres innen fastsatt frist å fremme forslag overfor nominasjonskomiteen
på kandidater de ønsker nominert. Fylkespartiet kan gjøre vedtak om at
enkeltmedlemmene og partiavdelinger kan involveres sterkere i
nominasjonsprosessen. Ved slik vedtak må det også fremgå krav til frister og
hvordan forslag skal fremmes.
8.4 Nominasjonskomiteen sender et foreløpig forslag til liste til kommunepartiene,
partiavdelingene og AUFs fylkeslag med en nærmere angitt frist for innsending av
endringsforslag. Forslag på kandidater og endringsforslag til foreløpig og endelig
listeforslag skal behandles og vedtas innsendt på medlemsmøter/representantskap.
8.5 Nominasjonskomiteens foreløpige og endelige listeforslag med eventuelle
dissenser er offentlige. Resultatet av behandlingen i kommunepartiene skal også
være offentlig.
8.6 Etter behandling i partiavdelingene og kommunepartiene legger
nominasjonskomiteen fram sitt endelige listeforslag.
8.7 Endelig nominasjon foretas av et eget nominasjonsmøte. Nominasjonsmøtet
består av 100 delegater. Av disse velger AUFs fylkeslag ni. Resterende delegater
fordeles slik at hvert kommuneparti har en grunnkvote på en delegat og de øvrige
delegatene fordeles på kommunepartiene proporsjonalt ut fra medlemstall pr.
31.12. det foregående år.
8.8 Delegatene velges på medlemsmøte eller representantskapsmøte etter at
nominasjonskomiteens endelige listeforslag er lagt fram. Kommunepartiene/AUF
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sender inn fullmakter til fylkespartiets styre innen fastsatt frist på sine delegater
med vara. til nominasjonsmøtet.
8.9 Rådgivende avstemning over kandidater kan holdes etter retningslinjer fastsatt
av fylkesstyret, før nominasjonskomiteen fremmer sitt første nummererte
listeforslag.
8.10 Nominasjonsmøtets utgifter dekkes på samme måte som ved årsmøter. Se §
2.6.
§9 NOMINASJON TIL FYLKESTINGSVALG
9.1 Fylkespartiets styre fastsetter tidsfrister for nominasjonsprosessen foran
fylkestingsvalg.
9.2 Nominasjonskomiteen består av 9 medlemmer med 5 varamedlemmer. Blant
disse medlemmene skal AUFs fylkeslag være representert. AUF fremsetter selv
forslag på sin kandidat med personlig varamedlem. AUF kan foreslå suppleringsvalg
i representantskapsmøte for sin representant en gang i perioden.
9.3 Alle kommunepartier, partiavdelinger, AUFs fylkeslag og fagforeninger tilsluttet
LO oppfordres innen fastsatt frist å fremme forslag overfor nominasjonskomiteen
på kandidater de ønsker nominert. Fylkespartiet kan gjøre vedtak om at
enkeltmedlemmene og partiavdelinger kan involveres sterkere i
nominasjonsprosessen. Ved slik vedtak må det også fremgå krav til frister og
hvordan forslag skal fremmes.
9.4 Nominasjonskomiteen sender et foreløpig forslag til liste til kommunepartiene,
partiavdelingene og AUFs fylkeslag med en nærmere angitt frist for innsending av
endringsforslag. Listeforslaget skal også omfatte forslag på fylkesordfører og
fylkesvaraordfører. Kommunepartiene og AUFs fylkeslag skal innen en nærmere
fastsatt tidsfrist sende sine endringsforslag til nominasjonskomiteen. Forslag på
kandidater og endringsforslag til foreløpig og endelig listeforslag skal behandles og
vedtas innsendt på medlemsmøter/representantskap.
9.5 Nominasjonskomiteens foreløpige og endelige listeforslag med eventuelle
dissenser er offentlige. Resultatet av behandlingen i kommunepartiene skal også
være offentlig.
9.6 Etter behandling i partiavdelingene og kommunepartiene legger
nominasjonskomiteen fram sitt endelige listeforslag.
9.7 Fylkespartiet kan foreta nominasjon av fylkesordførerkandidat og
fylkesvaraordførerkandidat før resten av lista nomineres. Fylkespartiet skal i så fall
ha fastsatt dette som en del av nominasjonsprosessen. Forhåndsnominasjonen skal
foretas av representantskapet. Nominasjonskomiteens innstilling til disse plassene
må bekjentgjøres før møtet. Nominasjon av disse plassene er å anse som endelig og
kan ikke tas opp igjen på nominasjonsmøtet der nominasjon av de øvrige plassene
på lista skal foretas.
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9.8 Endelig nominasjon foretas av et eget nominasjonsmøte. Nominasjonsmøtet
består av 100 delegater. Av disse velger AUFs fylkeslag ni. Resterende delegater
fordeles slik at hvert kommuneparti har en grunnkvote på en delegat og de øvrige
delegatene fordeles på kommunepartiene proporsjonalt ut fra medlemstall de
foregående år.
9.9 Delegatene velges på medlemsmøte eller representantskapsmøte etter at
nominasjonskomiteens endelige listeforslag er lagt fram. Kommunepartiene/AUF
sender inn fullmakter til fylkespartiets styre innen fastsatt frist på sine delegater
med vara. til nominasjonsmøtet.
9.10 Partiets fylkesvalgprogram må sluttbehandles før nominasjon finner sted. Ved
forhåndsnominasjon av fylkesordførerkandidat og fylkesvaraordførerkandidat må
ikke fylkesvalgprogrammet sluttbehandles før disse er nominert.
9.11 Nominasjonsmøtet nominerer først partiets kandidater til fylkesordfører og
fylkesvaraordfører, dersom de ikke er forhåndsnominert.
9.12 Rådgivende avstemning over kandidater kan holdes etter retningslinjer fastsatt
av fylkesstyret, før nominasjonskomiteen fremmer sitt første nummererte
listeforslag.
9.13 Nominasjonsmøtets utgifter dekkes på samme måte som ved årsmøter. Se §
2.6.
§ 10. FYLKESTINGSGRUPPA.
10.1 Fylkespartiets styre skal etter et fylkestingsvalg innkalle til et fellesmøte
mellom partiets representanter i det nye fylkestinget og partistyret eller
representantskapet for å konstituere fylkestingsgruppa. Fellesmøtet velger et
gruppestyre på 3 medlemmer, deriblant gruppeleder, og utpeker partiets
kandidater til fylkesutvalg og andre viktige styrer, råd og utvalg. Øvrige valg
avgjøres av gruppemøtene.
10.2 Fylkespartiets representantskap eller styret gir fullmakt til en
forhandlingsdelegasjon som på vegne av fylkespartiet skal forhandle frem
posisjoner i forkant av konstituering av fylkestinget. Fylkesordførerkandidaten skal
være en del av forhandlingsdelegasjonen. Fullmakten skal gi rammer og strategi for
forhandlingene. Forhandlingsdelegasjonen skal legge frem innstilling som
behandles av representantskapsmøtet eller styret i fylkespartiet.
10.3 Fylkespartiets leder, AUFs representant i styret og inntil to andre
styremedlemmer utpekt av partistyret tiltrer fylkestingsgruppa med tale-, forslagsog stemmerett. Så vidt mulig skal fylkespartiets styre være representert i samtlige
av gruppas møter. Partiets fylkessekretærer har møte,- tale- og forslagsrett.
10.4 Alle viktige saker som skal opp i fylkestinget, skal drøftes i gruppemøter. Det
føres protokoll fra møtene, og gruppa skal legge fram årsmelding for fylkespartiet.
10.5 Vedtak i fylkestingsgruppa, representantskapet og årsmøtet er bindende ved
behandling i fylkesting, dersom det behandlede organ ikke har vedtatt noe annet.
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10.6 Viktige saker skal legges fram for drøfting i fylkespartiets styre eller i
representantskapet. Partistyret, gruppestyret eller et flertall av gruppas
medlemmer kan be om at programsaker eller saker av prinsipiell betydning, blir
behandlet og avgjort av representantskapet. Gruppestyret skal i slike saker fremme
innstilling til representantskapet.
10.7 Fylkesstyret utpeker en representant som skal tiltre fylkesutvalgsgruppa med
tale- forslags- og stemmerett.
10.8 Partiets representanter i fylkesutvalg og andre fylkeskommunale utvalg skal
danne grupper. Disse gruppene skal organiseres og arbeide etter de regler som i det
foregående er trukket opp for fylkestingsgruppa.
10.9 Fylkesstyret skal, i samarbeid med fylkestingsgruppa, sørge for god kontakt
med partiets representanter i fylkeskommunale styrer og utvalg, for å fremme et
godt og planmessig samarbeid.
10.10 Fylkeskommunale saker skal behandles i fylkespartiets representantskap når
styret i fylkestingsgruppa ber om det, og når partistyret eller representantskapet
bestemmer det.
10.11 Den som er inhabil i en sak som skal behandles i fylkestinget og/ eller har
personlige eller familiære interesser (økonomiske, forretningsmessige mv.) i en sak
som behandles i partiets organer, fylkestingsgruppe mv. er å anse som inhabile i
partiets behandling av saken.
§ 11. REVISJON/KONTROLL
11.1. Til å utføre revisjonsarbeidet engasjerer styret en registrert revisor eller et
revisjonsselskap av registrerte revisorer.
11.2. Årsmøtet velger en kontrollkomité på tre medlemmer med to
varamedlemmer som har som oppgave å kontrollere om de økonomiske
disposisjoner er gjort i samsvar med gjeldende vedtekter og vedtak.
Kontrollkomiteen skal avgi beretning til årsmøtet eller representantskapet om sitt
arbeid. Medlemmer og tiltredende i fylkespartiets styre er ikke valgbare.
§ 12 SAMARBEIDSKOMITEEN.
12.1 Det fagligpolitiske arbeidet ledes av en samarbeidskomité mellom
Arbeiderpartiet og LO i Agder, og er den prioriterte arenaen for samarbeidet
mellom Arbeiderpartiet og LO i fylket. Ledelsen av samarbeidskomiteen alternerer
mellom LO og Arbeiderpartiet for to år av gangen. Ledelse innebærer også å være
sekretariat for komiteen.
12.2 Samarbeidskomiteen består av følgende medlemmer:
- 3 representanter valgt av fylkespartiets styre.
- 3 representanter utpekt av LOs distriktskontor.
- partiets fylkessekretærer
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- LOs distriktssekretær
Det forutsettes at LOs representanter er medlemmer i Arbeiderpartiet.
12.3. Samarbeidskomiteen arbeider etter retningslinjer som er gitt fra
Arbeiderpartiet sentralt.
12.4. Samarbeidskomiteen velger selv leder og nestleder. Når partiet har leder er
partiets fylkessekretærer sekretær i komiteen. Når LO har leder, er LOs
distriktssekretær sekretær.
§ 13. KVINNENETTVERK
Organiseringen av kvinnenettverket reguleres av Retningslinjer for kvinnenettverk i
Arbeiderpartiet.
§14 ANDRE MØTER
14.1 Det skal gjennomføres et møte mellom kommunepartilederne og fylkesstyret,
og et møte mellom gruppeledere, ordførere/varaordførere og fylkesstyret i løpet av
året.
14.2 De år det ikke er årsmøter skal det gjennomføres en større samling for
tillitsvalgte i kommunepartiene.
§ 15. ALMINNELIGE BESTEMMELSER.
15.1. Forhold som ikke er omtalt i disse vedtekter, reguleres av "Vedtekter for
Arbeiderpartiet".
15.2. Ved alle valg, nominasjoner og oppnevninger skal begge kjønn være
representert med 50 prosent. Dersom innkalling av valgte vararepresentanter i
rekkefølge til et møte medfører at et kjønn blir underrepresentert, innkalles neste
på lista med «riktig» kjønn. Ved nominasjon til stortings- og fylkestingsvalg skal
begge kjønn være representert på de to første plassene på valglista. I partiets
organisasjonsledd skal begge kjønn være representert i vervene som leder og
nestleder.
15.3. Et medlem av valgkomiteen er å anse som inhabil når han/hun er foreslått
valgt og ikke selv har erklært seg uaktuell som kandidat. Et medlem av
nominasjonskomiteen ved stortings- og fylkestingsvalg er å anse som inhabil når
han/hun er foreslått nominert og ikke selv har erklært seg uaktuell som kandidat.
Nominasjons- og valgkomiteer skal vurdere et komitemedlems habilitet når
han/hun er eller har vært gift eller samboer med, eller har et nært slektskap med
foreslått person. I tilfeller hvor et medlem av en nominasjons- eller valgkomite blir
vurdert som inhabil skal vedkommende tre ut av komiteen og varamedlem skal tre
inn som nytt fast medlem i komiteen.
15.4. Den som har personlige eller familiære interesser (økonomiske,
forretningsmessige mv.) i en sak som behandles i partiets organer eller i
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fylkestingsgruppe mv. er å anse som inhabile og kan således ikke ta del i
behandlingen av saken.
15.5. Rådgivende uravstemning kan foretas etter Arbeiderpartiets retningslinjer.
§ 16. PARTISKATT
Personer med betalte verv på vegne av Agder Arbeiderparti betaler partiskatt i
henhold til egne retningslinjer.
§ 17. VEDTEKTER.
17.1. Fylkespartiets vedtekter vedtas av årsmøtet. De skal bygge på
Arbeiderpartiets vedtekter og retningslinjer og kan ikke stå i strid med dem.
17.2. Oppløses fylkespartiet, tilfaller alle fylkespartiets eiendeler Arbeiderpartiet.
17.3. Vedtektene kan endres av årsmøtet med alminnelig flertall.
17.4. Vedtektene trer i kraft etter vedtak i årsmøtet og godkjenning av sentralstyret
i Arbeiderpartiet.
Disse vedtektene er siste gang vedtatt på fylkespartiets stiftelsesmøte 18. mars
2018
Godkjent av sentralstyret:
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Vedlegg: Tidslinje
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Vedlegg: Detaljert utregning av delegater til Årsmøte og Representantskapet
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FRA ARENDAL ARBEIDERPARTI (FORSLAG 1-10)

Gjennom en samarbeidsavtale med AKO Kunststiftelse, som den London-baserte
investoren Nicolai Tangen står bak, har Sørlandets kunstmuseum (SKMU) fått
disposisjonsrett over en kunstsamling bestående av ca 1400 verk med nordisk
samtidskunst. Med bakgrunn i denne samarbeidsavtalen, planlegges det nå å realisere
et bygg i Kristiansand kalt "Kunstsiloen", med en kostnadsramme på ca 500 millioner.
I samarbeidsavtalen krever AKO Kunststiftelse to medlemmer i styret og
representantskapet til Sørlandets kunstmuseum (SKMU). Samtidig betales også 1,8
millioner av administrerende direktør sin årslønn på hele 3 millioner av Nicolai Tangens
AKO Kunststiftelse.
I tråd med en regional avtale betaler Aust-Agder fylkeskommune i dag 8% av samlet
driftstilskudd til SKMU, mens nye Agder fylkeskommune med dagens fordeling vil få
ansvar for 20% av driftstilskuddet.
Realiseringen av "Kunstsiloen" er tenkt finansiert gjennom støtte fra blant andre
Kristiansand kommune, Vest-Agder fylkeskommune og Aust-Agder fylkeskommune, i
tillegg til en lånefinansiering på 280 millioner (tall fra juni 2017). Denne investeringen
medfører et behov for en drastisk økning i driftstilskuddet, der det forventes at nye
Agder fylkeskommune årlig skal bevilge 4,6 millioner mer til kunstmuseet, samlet da
rundt 8 millioner i årlig støtte. Staten forventes å bidra med 12 millioner i økt årlig
støtte, totalt rundt 24 millioner.
I 2015 hadde Sørlandet kunstmuseum 3.487 betalende gjester, i tillegg kommer et
betydelig antall andre besøkende som for eksempel skoleelever. Samme år fikk
Sørlandets kunstmuseum ca 15,6 millioner i offentlige driftstilskudd. Dersom man tar
utgangspunkt i kun de betalende gjestene, gir dette med dagens tilskuddsnivå en
subsidiering på over 4.000kr per person. Dette regnestykket tar imidlertid ikke hensyn til
at det samlede besøket er betydelig høyere, eller den verdien det i seg selv har at vi tar
vare på kunst og vår historie. Det gir likevel et signal om et begrenset folkelig
engasjement rundt museet.
Vedtak:
• Arendal Arbeiderparti mener landsdelen bør prioritere andre prosjekter enn
realiseringen av Kunstsiloen.
• Arendal Arbeiderparti mener fylkeskommunen og staten ikke skal ta ansvar for
realiseringen av prosjektet gjennom økt støtte til investering og / eller drift.
• Arendal Arbeiderparti mener at man i prosjekter av en karakter som dette, med
et betydelig innslag av offentlige bidrag, må sikre seg at avtaler med private
enkeltaktører også er i tråd med fellesskapets interesser.
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Interimsstyrets merknad:

Saken om Kunstsilo er ferdig behandlet i både AustAgder fylkesting og Vest-Agder fylkesting. Det er
forutsatt at avtalen om tilskudd fra de lokale partene
reforhandles fra og med 2020, med sikte på å redusere
andelen til Agder fylkeskommune. På denne bakgrunn
bes redaksjonskomiteen fremme forslag til videre
oppfølging av saken.

Interimsstyrets innstilling:

Forslaget oversendes redaksjonskomiteen for politiske
saker

Plastposer er et stort miljøproblem i Norge og i verden. Nå har noen land forbud om å
bruke plastposer i deres land.
I Norge har vi stor sympati for å legge større avgifter på plastposer for at den økte
avgiften skal gå til miljøarbeid. Det vil føre til økte utgifter for de som har lite fra før, og
miljøgevinsten er minimal. Skal vi i Norge gjøre noe som setter positive spor etter seg, er
det å forby plastposer helt. Det vil også hjelpe positivt til med norsk papirindustri.
Forbudet må vedtas så snart som mulig.
Arendal Arbeiderparti ber Agder Arbeiderparti og Arbeiderpartiet sentralt jobbe for å
stanse bruken av plastposer.
Vedtak: Arendal Arbeiderparti fremmer en sak for å stanse bruken av plastposer.
Interimsstyrets merknad:
Interimsstyrets innstilling:

Støtter intensjonen. Sees i sammenheng med forslag nr.
19.
Oversendes redaksjonskomiteen for politiske saker

Vedtak: Arbeiderpartiet skal arbeide for at offentlige tjenester som er blitt privatisert,
gradvis tilbakeføres til det offentliges ansvar.
Interimsstyrets merknad:

Støtter intensjonen, og er enig i at det offentlige skal
utvikle gode offentlige tjenester. Forslaget er imidlertid
for upresist og bør nyanseres.

Interimsstyrets innstilling:

Oversendes redaksjonskomiteen for politiske saker

I disse «me-too»-tider har hundrevis av saker om uønsket seksuell oppmerksomhet
kommet til overflaten. Kvinner og menn over hele verden deler sine historier om
overgrep, trakassering og uønsket seksuell oppmerksomhet. Disse sakene er dessverre
ikke enestående for Norge, men gjelder alle land, kjønn og aldersgrupper. Det skjer hver
dag, og hvor som helst. Arbeidsplassen, politikken, festen.
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Me too-kampanjen startet i USA, oktober 2017 på sosiale medier. Kampanjen markerer
at en person har blitt utsatt for uønsket seksuell oppmerksomhet og støtter andre som
har opplevd det samme. Meningen er å vise omfanget av overgrep og trakassering,
spesielt mot unge kvinner i arbeidslivet.
Fellesfaktoren blant flere av disse hendelsene er alkohol. Arbeiderpartiet har ingen
kultur for misbruk av alkohol eller trakassering, men i disse tider er det viktig å sende et
signal ut til folket. AUF er ungdomsorganisasjonen til Arbeiderpartiet, og hensikten er at
de jobber tett opp mot hverandre. Du kan lovlig melde deg inn i AUF fra du er 13 år, og
da også være delegat på blant annet årsmøter og landsmøter.
Alkohol og mindreårige skal ikke ha noen ting å gjøre med hverandre. Det burde ikke
serveres alkohol hvor mindreårige er tilstede, og de voksne burde gå frem som et godt
eksempel. AUF og Arbeiderpartiet burde ha et godt samarbeid og for eksempel et
årsmøte er en god arena til å bli kjent og skape fremtidens politikk. Alkohol trenger
absolutt ikke være en faktor for det. Dessuten har partiet mange andre ting å bruke
penger på. Videre må alle ta ansvar for hverandre. Mindreårige har ikke lov til å drikke
alkohol, og skal heller ikke bli servert.
Arendal Arbeiderparti vil: - Ikke sponse alkohol på sine arrangementer.
Vedtak: Som en hovedregel skal alle arrangement i regi av Arbeiderpartiet være
alkoholfrie.
Interimsstyrets merknad:

Dagens praksis er i samsvar med intensjonene i forslaget.
Arrangementer i Arbeiderpartiets regi er i hovedsak
alkoholfrie. Når slike arrangementer avholdes på steder
der det selges alkohol, er det som hovedregel opp til den
enkelte å betale selv, dersom de ønsker alkohol. Med få
unntak har ikke fylkespartiet betalt for alkohol. Det kan
det selvfølgelig også stilles spørsmålstegn ved, om det er
riktig bruk av partiets penger. Ut fra en helhetsvurdering
foreslås følgende.

Interimsstyrets innstilling:

Arrangementer i Arbeiderpartiets regi skal i hovedsak
være alkoholfrie. Når slike arrangementer avholdes på
steder der det selges alkohol, er det opp til den enkelte å
betale selv, dersom de ønsker alkohol. Arbeiderpartiet
skal som hovedregel ikke betale for alkohol. (Mot 1
stemme)

Vedtak: Arbeiderpartiet skal arbeide for et lovforslag som tar opp i seg at fagpersonell,
sakkyndige, jurister, dommere og meklere i barnefordelingssaker hvor det forekommer
påstand om vold, samt barnevernsarbeidere og personell på ABUP, skal sertifiseres for
håndtering av slike saker.
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Interimsstyrets merknad:

Interimsstyret støtter intensjonen om at fagspersonell
mv skal ha en formell kompetanse, men er usikker på om
sertifisering er riktig som eneste virkemiddel.

Interimsstyrets innstilling:

Oversendes redaksjonskomiteen for politiske saker

Det er meget viktig med god rettssikkerhet, spesielt viktig i saker der det offentlige er
ansvarlig for traumer for innbyggerne. Det er viktig av rettssikkerhets hensyn at disse får
prøvd saker mot forvaltningen. Personer med lav inntekt som har krav på fri rettshjelp.
Eksempler på saker kan være alvorlige mobbesaker, alvorlig feilbehandling i
helsevesenet, alvorlige skader som følge av feil i barnevern og institusjon. Overgrep
begått av offentlige ansatte innen hovedsakelig helsevesenet men også på andre deler
av forvaltningen. Det bør være en rettsikkerhetsmargin å kunne føre saker som dette for
rettsvesenet også med lav inntekt. Det er også andre områder dette ville være viktig.
NAV saker vil også kunne være viktig for rettigheter bør også personer med lav økonomi
kunne prøve for retten i saker som er meget viktig for enkeltmennesker. Lav økonomi
bør aldri hindre at personer får sine menneskerettigheter respektert.
Interimsstyrets merknad:

Støtter intensjonene

Interimsstyrets innstilling:

Oversendes redaksjonskomiteen for politiske saker

Vi er vitne til en mer og mer aggressiv markedsføring fra finansieringsselskap og
nettspillselskap i forskjellige typer media. Denne annonsering lokker folk til å tro at enkle
forbrukslån eller en stor spillgevinst er løsningen på deres økonomiske problemer.
Diverse kredittkortselskap og andre låneinstitusjoner markedsfører sine tjenester uten å
si noe om skyhøy rente eller salg av fakturaer til inkassoselskap, og nettspillselskapene
lokker med «gratis spillrunder» og store gevinster uten å si noe om forsvinnende små
vinnersjanser.
Vi ber om at det nedlegges forbud mot annonseringer og reklame for disse «tilbudene» i
alle media på lik linje som det er gjennomført for både alkohol og tobakk.
Interimsstyrets merknad:

Støtter intensjonene

Interimsstyrets innstilling:

Oversendes redaksjonskomiteen for politiske saker
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Arendal Havn har lenge vært et diskusjonstema pga. den anselige mengden tungtrafikk
som havna genererer gjennom Eydehavn «sentrum», men også videre til RV 410. Nå er
det planer for ny vei fra Arendal Havn til RV 410.
Vi vil presisere at arbeidet med å bygge veien videre fra 410 til nye E-18 er svært viktig.
For Arendal Arbeiderparti er dette det viktigste veiprosjektet i Arendal kommune.
Interimsstyrets merknad:

Støtter intensjonen om at det er viktig å sikre en god og
trygg veiforbindelse mellom Arendal havn, Eydehavn og
E-18. Årsmøtet kan imidlertid ikke ta stilling til
prioritering av dette tiltaket isolert, men anbefaler
følgende:

Interimsstyrets innstilling:

Forslaget oversendes fylkestingsgruppa i Aust-Agder og
programkomiteen for fylkestingsprogrammet i Agder
Arbeiderparti.

I vårt land er en bekymringsfull stor andel av økonomien svart. Når anslagene viser at
1/3 av all virksomhet i Norge går under denne betegnelsen, viser det at vi som
enkeltpersoner har et stort ansvar for å få bukt med denne kriminaliteten. Vårt samfunn
er bygget opp ved at vi alle gjennom arbeid og betaling av skatter og avgifter finansierer
fellesgodene som velferdssamfunnet gjenspeiler. Det betyr at vi alle spleiser på sykehus,
skoler, veier, pensjoner og trygd, helsetjenester i kommunene, eldreomsorg, osv. I ulike
faser av livet er vi alle avhengig av å ha et velfungerende velferdssystem til å ta vare på
oss, og disse tjenestene tar vi for gitt. Svart arbeid er ran av fellesskapets midler og
muligheter til å sikre oss den friheten et godt velferdssamfunn kan tilby.
Vedtak:
Arendal Arbeiderparti vil at:
• alle firma (private og offentlige) og frittstående arbeidere som tilbyr tjenester til
privatpersoner, må utstyres med legitimasjon/sertifiseringskort slik at private
sikrer seg mot å i vanvare benytte seg av useriøse aktører.
• kontrollmyndighetene må sikres tilstrekkelige kompetanse og verktøy til å kunne
effektivisere og gjennomføre sitt arbeid.
• dersom det trengs lovendring for å kunne sikre oss som samfunn mot
arbeids(livs)kriminalitet som rammer både offentlig instanser og privatpersoner,
ber vi om at Stortinget sørger for dette.
Interimsstyrets merknad:

Støtter intensjonene

Interimsstyrets innstilling:

Oversendes redaksjonskomiteen for politiske saker
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Bakgrunnen er terrorhandlingene i Oslo og på Utøya 22.juli 2011 og sviktende beredskap
som har resultert i at Stortinget 1. juni 2015 vedtok den såkalte Nærpolitireformen.
Beslutningen om at 110 – sentralen skal samlokaliseres med politiets operasjonssentral i
samme hus, er den del av denne reformen.
Når departementet gjennomfører dette vedtaket heter det at samlokaliseringen skal
skje på samme sted som administrasjonsstedet mens Stortinget bruker ordet bør. Side
101 i Prop. LS (2014-2015) Her står det: Politiets operasjonssentral bør lokaliseres på
samme geografiske sted som administrasjonsstedet.
Alle kommunene i Agder blir i dag betjent fra 110 sentralen på Stoa som flyttet inn i nytt
hus for to år siden. For vel ett år siden gikk det et brev fra Direktoratet for
samfunnssikkerhet og beredskap, at 110-sentralen på Stoa skal flyttes til politihuset i
Kristiansand.
Arendal formannskap har som svar på høring 11.11.2015 bl. annet uttalt/vedtatt: «Vi
forventer at 110-sentralens eiere og ansatte blir tatt på alvor, og at Agder politidistrikt
også utredes med Arendal/Stoa som alternativ til lokasjon av ny samlokalisert sentral».
Det foreligger ingen slik utredning. For å få dette til må saken løftes inn på et politisk
nivå i Arbeiderpartiet sentralt.
Gjennom de siste 20 årene har Arendal blitt tappet for arbeidsplasser, og da særlig
innenfor offentlig sektor. Arendal har omkring 1000 færre arbeidsplasser i dag enn i
2008. I 2020 nedlegges fylkeskommunen og noen pendler til Kristiansand. Arendal skal
isteden få statlige arbeidsplasser.
Arendal Arbeiderparti, sentrum lag ønsker å arrangere et åpent møte med slikt innhold:
1. Kort om Jørv-rapporten og Stortingets behandling av Nærpolitireformen
10.06.15 Her ville det vært fint om leder i justiskomiteen: Lene Vågslid fra
Telemark kunne komme
2. Status i dag ved Politisjefen i Agder eller en hun kan sende
3. Oppfølging av formannskapets vedtak som betyr en frittstående utreder hvor de
to lokasjonsstedene blir vurdert faglig, økonomisk og samfunnsmessig.
Politihuset i Kristiansand har ikke plass til 110-sentralen selv om det her er brukt flere
hundre millioner de siste årene. Et nytt politihus kan være på plass om 5 til 10 år. Hva er
best: Å bruke 50 mill. på Stoa nå eller 500 mill. i Kristiansand om 5 til 10 år. Stortinget sa
i 2015 at samlokaliseringen skal være på plass om 3 år.
Etter møtet samles medlemmene som inviteres til å fatte følgende vedtak:
Arendal arbeiderparti, sentrum lag ber Arendal Arbeiderparti og Arbeiderpartiet sentralt
fremskaffe dokumentasjon hvor de to lokasjonene Stoa/Arendal og Kristiansand blir
vurdert faglig, økonomisk og samfunnsmessig. Slik vurdering bes utført av uavhengig
organ og før videre framdrift i saken.
Interimsstyrets merknad:

Slik denne uttalelsen er formulert, oppfattes det slik at
konklusjonen er at det skal arrangeres et medlemsmøte i
Arendal før en videre oppfølging av saken. Vi kan derfor
ikke se at denne har noe på årsmøtet i Agder
Arbeiderparti å gjøre på nåværende tidspunkt. Det må
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uansett forutsettes at det ligger en skikkelig utredning til
grunn før endelig konklusjon fattes.
Interimsstyrets innstilling:

Forslaget avvises

FRA EVJE OG HORNNES ARBEIDERPARTI (FORSLAG 11-14)

Elektrisk kraft er en forutsetning for et velfungerende norsk samfunn. Derfor må
styringen av denne ressurs være under nasjonal kontroll.
Flere kabler til utlandet(EU) vil knytte oss nærmere til et stort marked. Dette vil gi dyrere
strøm for industrien, næringslivet og ikke minst den enkelte forbruker (du og jeg).
Ren kraft er en fordel for vårt land, Ren kraft må ikke må selges til kapitalen.
Det "grønne skifte" vil i fremtiden kreve mer ren energi i Norge pga av økende antall EL
biler, (også tungtransport), ferger, fly, og bikke minst oppvarming av hus i bebygde
strøk.
Interimsstyrets merknad:

EUs tredje energimarkedspakke og ACER er tema i
forslag nr. 11, 22,26,28,36,37,38 og 50. Det foreslås at
disse sees under et og at redaksjonskomiteen lager en
felles uttalelse om temaet.
Interimstyret viser til de innspill og motforestillinger som
tidlig kom fra lokale partilag i denne saken. Disse innspill
og motforestillinger har vært avgjørende(viktige)for
partiets behandling av saken på Stortinget.
Interimstyret forutsetter at vi skal beholde styringen over
våre egne naturresurser. Fellesskapets eierskap til
vannkraften må ligge fast. Norsk kraftproduksjon skal
bidra til arbeidsplasser i Norge, og vi skal selv avgjøre om
vi ønsker å bygge utenlandskabler eller ikke.

Interimsstyrets innstilling:

Oversendes redaksjonskomiteen for politiske saker

Antall private barneverntiltak har eksplodert de siste årene. Noen av tiltakene som tilbys
er institusjonsbaserte og noen også hjemmebaserte. På Sørlandet har Næromsorg Sør
gjort det stort ved å tilby timebaserte tiltak i form av veiledning til foreldre og ungdom.
Dette er dyre tiltak for kommunene, men i noen saker er de helt nødvendige fordi
barneverntjenesten selv ikke har kapasitet til å følge opp like tett som det disse tiltakene
tilbyr. Enkelte familier har tilsagn på opptil 100 timer i måneden. Selv om de fleste
barneverntjenester har valgt å slå seg sammen er det likevel slik at mange ikke har
kapasitet til å bygge opp et tilsvarende tilbud på egenhånd. I kommuner som har prøvd
på dette opplever man ofte at ressursene ender med å bli brukt for mye på
administrative oppgaver og ventelister bygger seg opp fordi behovet er så variabelt.
I dag tilbyr BUFetat tilbud som MST (multisystemisk terapi), et
foreldreveiledningsprogram for ungdom som har problemer på mer enn ett område i
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livet. Tilbudet til BUFetat har de siste årene bli kuttet ned kraftig, og kommunene er
mest å overta flere ansvarsområder på egenhånd.
Arbeiderpartiet mener at barneverntjenester først og fremst skal drives av det offentlige
og ønsker å reversere denne utviklingen med private barnevernstiltak. Arbeiderpartiet
mener derfor at BUFetat skal bygge opp en miljøarbeidertjeneste som skal tilbys
kommunale barneverntjenester i de sakene hvor det vurderes omsorgsovertakelse.
Denne tjenesten skal være timebasert og ha kommunal egenandel slik MST fungerer i
dag. Miljøarbeiderne skal gå inn med tett veiledning til familiene og støttetjenester for
ungdom for å forebygge omsorgsovertakelse og være omsorgsendrende tiltak.
Interimsstyrets merknad:

Støtter intensjonene

Interimsstyrets innstilling:

Oversendes redaksjonskomiteen for politiske saker

Utviklingen rundt sosiale medier har eksplodert og de fleste ungdommer er tilstede på
en eller flere platformer. Det er viktig at helse og sosial tjenester er tilgjengelig der
ungdommen befinner seg. «Helsesista» er en av de som har tatt i bruk sosiale medier for
å nå ungdommer om vanskelige tema. Hun har i overkant av 30 000 følgere som deler
sine tanker om utfordringer i hverdagen og helsesista deler informasjon om
hjelpeinstanser og gir god kunnskap om ulike vanskelige tema. Hun har nå sagt opp sin
jobb og er for tiden avhengig av honorarer for ulike prosjekt og foredrag.
Kristiansand har alarmtelefonen for barn og unge. Agder bør igjen gå i front for et
nasjonalt prosjekt hvor man etablerer tjenester på ulike sosiale plattformer. Man må
utvikle gode retningslinjer for et slikt arbeid, men målet være at alle tjenester som
jobber opp mot barn og unge må være tilstedeværende på sosiale medier og tilby
direkte kontakt gjennom disse.
Mye av vår konfidensielle informasjon befinner seg nå på nett gjennom f.eks «min
journal» eller «din digitale postkasse» og har innlogging med minID. En lignende løsning
i form av en app bør vurderes for henvendelser/chat innenfor psykisk helse og rus, politi
og barnevern.
Arbeiderpartiet mener staten må gå i front for å utvikle disse tjenestene som nasjonale
ordninger i en modell lignende alarmtelefonen for barn og unge hvor henvendelser blir
tatt videre til rette lokale instanser som kan hjelpe. Arbeiderpartiet mener også at
helsesista sitt prosjekt bør bli statlig finansiert og videreutviklet.
Interimsstyrets merknad:

Støtter intensjonene

Interimsstyrets innstilling:

Oversendes redaksjonskomiteen for politiske saker

Dagens ungdom går under kallenavnet «generasjon prestasjon». Denne generasjonen er
preget å ha vokst opp med «curlingforeldre» som har tilrettelagt for at oppveksten til
sine barn har vært så problemfri som mulig. Dette har igjen gjort at mange ungdommer
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mangler gode verktøy for hvordan de skal takle vanskelige og vonde følelser. Mangel på
mestringsstrategier for å takle alt fra sinne, sorg og tristhet fører fort til at
alvorlighetsgraden på ungdommens psykiske helse øker og problemene blir større.
Utviklingen i samfunnet går i stor grad mot at flere barn og unge har utfordringer knyttet
til sin psykiske helse.
Arbeiderpartiet har fremmet forslag om at psykisk helse bør inn som eget fag i skolen.
Dette er veldig bra, og forskning på feltet viser at det har effekt på mobbing og psykisk
helse blant elevene. Likevel bør det også satses mer på foreldreveiledning slik at familier
står bedre rustet på egenhånd til å takle slike utfordringer, samt forebygge psykisk
uhelse.
Arbeiderpartiet mener at det må en storstilt satsning på foreldreveiledningsprogram
som er åpne for alle foreldre i alle kommuner i Norge. Foreldreveiledningen bør
arrangeres som kurs i form av grupper og tilbys alle førstegangsforeldre. Kommunene
må tilføres ytterligere midler for å være rustet til å gjennomføre denne satsningen.
Interimsstyrets merknad:

Støtter intensjonene

Interimsstyrets innstilling:

Oversendes redaksjonskomiteen for politiske saker

FRA LILLESAND ARBEIDERPARTI (FORSLAG 15-16)

Arbeiderpartiet er landets største parti med aktive lokallag i nesten hver eneste
kommune over hele landet. Sammen med fylkespartiene er lokallagene og
lokalpolitikerne hjerte av vår organisasjon. Frivillig innsats i lokale styrer og
bystyregrupper er viktige byggesteiner i en hovedorganisasjon som også må ha faglig
styrke gjennom faste ansatte. Fylkespartiene har tradisjonelt få ansatte – og det er bare
i kommuner hvor partiet er i posisjon at der er frikjøpte politikere. For å styrke og sikre
kontinuitet i kompetanseutveksling mellom lokal politikk og partikontoret foreslås det
derfor opprettelse av hospitantstillinger. Ønske er at fylkes- og kommunepolitikere får
muligheten til å bli frikjøpt i perioder for å få arbeidserfaring fra Youngstorget og
Stortingsgruppa.
I valgkampens innspurt fikk Aust-Agderpartikontor besøk av sentrale
valgkampmedarbeidere fra Youngstorget. Erfaringene fra dette var utelukkende positivt.
Den lokale partiorganisasjonen fikk hjelp med å presentere regionale saker de lokale
avisredaksjonene. Partikontoret fikk på sin side, gjennom praktisk erfaring, bli kjent med
regionens utfordringer, redaksjoner og ikke minst frivillige valgkampmedarbeidere.
Denne erfaringen bør videreføres til å gjelde fylkesmøter og valgkamper.
For å gi fylkes- og kommunepolitikere erfaring i sentralt partiarbeid oppretter
Arbeiderpartiet hospitantstillinger ved partikontoret og i Stortingsgruppas sekretariat.
Partikontoret styrker kompetanseutveksling mellom fylkes- og kommunepolitikken ved å
bruke kontortid i regionene i forkant av fylkesårsmøter og i valgkamper.
Interimsstyrets merknad:

Støtter intensjonene

Interimsstyrets innstilling:

Oversendes redaksjonskomiteen for organisasjons- og
vedtektssaker
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Agder har hatt vedvarende levekårsutfordringer. Regionen har over lenger tid arbeidet
med dette med ulike tiltak. På noen områder, som andel fullført videregående
opplæring, ser vi positiv framgang etter langvarig systematisk satsing. På andre områder
går statistikken i feil retning, som andel unge utenfor ordinært arbeid eller skole.
Tiltak for økt arbeidsdeltakelse bør være målrettet tiltak mot næringslivet,
enkeltpersoner og regioner bør i større grad prøves ut.
Arbeiderpartiet bør initiere områdesatsinger for regioner som utpeker seg spesielt med
lav arbeidsdeltakelse for unge. Utover helse, barnehage og skolesatsinger bør en slik
områdesatsing inneholde omfattende forsøksordninger med direkte insentiver for
arbeidsgiver og arbeidstaker. Det bør bli økonomisk lettere for arbeidsgivere å ansette
unge som strever med å få fotfeste i arbeidslivet. Det bør også være sterkere
økonomiske insentiver for den enkelte ungdom som øker deltakelse i arbeidslivet og
reduserer bruk offentlige ytelser.
-

Arbeiderpartiet initierer områdesatsinger for regioner som utpeker seg med lav
arbeidsdeltakelse blant unge, deriblant Agder.
Områdesatsingen etablerer en prøveordning med redusert arbeidsgiveravgift for
unge mellom 19 og 26 år.
Områdesatsningen etablerer en prøveordning med redusert skatt for unge
arbeidstakere mellom 19 og 26 år

Interimsstyrets merknad:

Støtter intensjonene. Bør inngå i en mer fyldig uttalelse
om levekår

Interimsstyrets innstilling:

Oversendes redaksjonskomiteen for politiske saker

FRA RISØR ARBEIDERPARTI (FORSLAG 17-21)

Norges flyktningpolitikk skal være human og rettferdig, Vi må som et rikt og fredelig land
ta vår del av ansvaret for å avhjelpe en vedvarende internasjonal flyktningkrise.
Sårbarhetskriterier for mindreårige asylsøkere må avklares tydeligere. Spesielt gjelder
dette for retur til Afghanistan som opplever større utrygghet og mer terror og voldsbruk
enn på lenge. Sårbarhetskriteriene skal styres mot mindre bruk av midlertidig opphold,
ved at barnets beste, herunder barnets sårbarhet, vurderes og vektlegges i større grad.
Interimsstyrets merknad:

Støtter intensjonene

Interimsstyrets innstilling:

Oversendes redaksjonskomiteen for politiske saker

Utkantkommuner med begrensede vekstmuligheter skal bevisst tilføres statlige og
fylkeskommunale arbeidsplasser som en strategi for en mer desentralisert utvikling i nye
Agder fylke. Digitalisering brukes som et bevisst middel til å spre arbeidsplasser og
kompetanse i hele Agder.
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Interimsstyrets merknad:

Støtter intensjonene. Sees sammen med forslag nr. 23.

Interimsstyrets innstilling:

Oversendes redaksjonskomiteen for politiske saker

Det arbeides for et plastposefritt Norge innen 2023. Det innføres et bevisst avgifts- og
stimulansepolitikk for å redusere bruken av plast som emballasje og innpakning. Et
totalforbud mot bruk av plastposer i varehandel innføres fra 2023. Det arbeides for å
redusere bruk av plast for innpakking av alle typer handelsvarer.
Interimsstyrets merknad:
Interimsstyrets innstilling:

Støtter intensjonene. Sees i sammenheng med forslag
nr.2
Oversendes redaksjonskomiteen for politiske saker

Arbeiderpartiet skal være landets tydeligste og mest offensive kulturparti med satsing
både på profesjonell kunst og kultur og kulturaktiviteter for alle. ”Alle skal med” skal
være en motto også for norsk kultursatsing. Det arbeides spesielt med bruk av kunst og
kultur i integrerings- og inkluderingsarbeid i alle deler av samfunnet.
Interimsstyrets merknad:

Støtter intensjonene

Interimsstyrets innstilling:

Oversendes redaksjonskomiteen for politiske saker

1. Alle offentlige stillinger skal som hovedregel lyses ut som 100 prosent stillinger. Det
skal unntaksvis innvilges redusert arbeidstid.
2. Likestilling: Alle kommuner skal ha fem dagers skoleuke for alle trinn på grunnskolen.
3. Det innføres to-delt foreldreperm med reel lønnskompensasjon for både mor og far.
4. Kultur-, musikk og idrettsarrangører som tilbyr gratis utlån av utstyr, instrumenter,
lokaler mm til barn og unge støttes ekstra økonomisk. For eksempel slalåmutstyr,
kanoer, sykkel, musikkinstrumenter, inngangsbilletter o.l.
Interimsstyrets merknad:
Interimsstyrets innstilling:

Støtter intensjonene. Bør inngå i en mer fyldig uttalelse
om levekår
Oversendes redaksjonskomiteen for politiske saker

FRA ÅMLI ARBEIDERPARTI (FORSLAG 22-23)

Norges mulighet til selv å bestemme over egen infrastruktur har vært viktig for landets
utvikling. Ved tilslutning til EUs tredje energimarkedspakke vil vår mulighet for dette bli
svekket. Muligheten for å investere eksisterende inntekter fra mellomlandsforbindelser i
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sentralnettet vil også bli borte. Dette vil enten medføre økt nettleie for alle, eller
redusert investering i nettet.
Videre er mange spørsmål ubesvart omkring en eventuell tilslutning. Det gjelder blant
annet eventuelle pålegg om bygging av nye utenlandskabler, avpolitisering av
reguleringsmyndigheten og et eventuelt pålegg om import/ eksport av kraft.
Åmli Arbeiderparti mener at ved å avstå selvråderett til et europeisk energibyrå(ACER),
svekkes Norges mulighet til politisk styring av samfunnskritisk infrastruktur. Denne
suverenitetsavståelsen er så stor at den er svært bekymringsverdig.
ACER sitt mål er å få kontroll og styring over samfunnskritisk infrastruktur som nettet for
både gass og strøm. Det samarbeides i EU også i dag om disse ressursene, men dette er
et rådgivende samarbeid. Norge lever godt med den markedsstyringen som vi i dag har
gjennom NVE og Statnett.
Åmli Arbeiderparti mener at:
At innlemmelse av rettsaktene i EUs tredje energimarkedspakke må behandles etter
Grunnlovens § 115
At Stortinget ikke skal tilslutte Norge til EUs tredje energimarkedspakke
Interimsstyrets merknad:

Se merknad til forslag nr.11

Interimsstyrets innstilling:

Oversendes redaksjonskomiteen for politiske saker

Offentlige arbeidsplasser
Utkantkommuner med begrensede vekstmuligheter skal bevisst tilføres statlige og
fylkeskommunale arbeidsplasser som en strategi for en mer desentralisert utvikling i nye
Agder fylke. Digitalisering brukes som et bevisst middel til å spre arbeidsplasser og
kompetanse i hele Agder.
Interimsstyrets merknad:

Støtter intensjonene. Sees sammen med forslag nr.18.

Interimsstyrets innstilling:

Oversendes redaksjonskomiteen for politiske saker

FRA TVEDESTRAND ARBEIDERPARTI (FORSLAG 24-25)

Økte ressurser til kommuner med levekårsutfordringer. Disse skal øremerkes
nøkkelstillinger i forbygningsarbeid med barn og unge.
Interimsstyrets merknad:

Støtter intensjonene. Se merknad til forslag nr.21

Interimsstyrets innstilling:

Oversendes redaksjonskomiteen for politiske saker
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Det må settes av mer ressurser til beredskap på sjøen i sommermånedene. Det må være
døgnbemanning på politibåtene.
Interimsstyrets merknad:

Støtter intensjonene

Interimsstyrets innstilling:

Oversendes redaksjonskomiteen for politiske saker

FRA FARSUND ARBEIDERPARTI

Farsund Arbeiderparti har med uro fulgt debatter og fremlegg om å overlate fremtidig
kontroll av vår rene elektriske kraft til EU og ACER! Vi mener kontroll og råderett over
elektrisk kraft og kraftsystemet må forbli Norges ansvar. Vannkraft har i over 100 år
vært Norges viktigste fellesskapsressurs. Den naturlige tilgangen på fossefall har skapt
enorme verdier. Offentlig forvaltning og eierskap har vært avgjørende for at verdiene
kraften skaper kommer felleskapet til gode.
EU har et mål om et felles samarbeid for energipolitikk. De har derfor vedtatt EUs tredje
energipakke. Nå skal EUs Energiunion gjennomføres hvor ACER kan ha en bestemmende
rolle i EU/EØS. Nå foreslår regjeringa at Stortinget i løpet av våren skal gjennom flertall
knytte Norge til EUs Energiunion gjennom ACER. Blir dette vedtatt, kan dette medføre
uønskede og dramatiske konsekvenser for nasjonal kontroll over vannkraftsystemet,
som vil kunne gi store merkostnader for det offentlige og kraftforedlende industri.
Den kraftforedlende industrien er svært viktig for Farsund, og har lagt til rette for at
mange arbeidsplasser i kommunens hjørnesteinsbedrifter. Denne industrien har utviklet
seg til å være verdensledende på teknologi, lave klimautslipp og bidrar med store
eksportinntekter til staten.
Vi har i dag flere kraftkabler for eksport/import til Tyskland, Danmark og Storbritannia,
to nye kabler er vedtatt og skal legges til Tyskland og Storbritannia. Nå er enda en ny
kabel til Storbritannia på trappene til Stortinget. Med den nye kabelen til Storbritannia
vil kapasiteten for kjøp og salg av kraft øke betraktelig. Økt overføringskapasitet vil
kunne føre til en harmonisering av kraftprisene i det Europeiske kraftmarkedet, og mye
av investeringskostnadene vil måtte belastes brukerne via økt nettleie, og til sist vil dette
føre til at vårt største konkurransefortrinn vil forsvinne og vår kraftforedlende industri
vil kunne flytte ut til land med rimeligere produksjonsvilkår for øvrig. Også
privatmarkedet samt offentlige virksomheter vil påføres store ekstrautgifter for å drifte
bl.a. sykehus, offentlige institusjoner skoler og barnehager.
Farsund Arbeiderparti er uroet og usikker på Arbeiderpartiets holdning til disse sakene,
og forventer at partiet tar et klart standpunkt mot det som regjeringen nå fremmer.
Farsund Arbeiderparti vil at:
- Norge aldri gir fra seg suverenitet over kraftressursene til ACER eller liknende
organ.
- Norsk kraft og evigvarende ressurs må være underlagt nasjonal kontroll – også i
fremtiden
- Norge stopper prosjektering og all videre bygging av kabler til EU-land.
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Interimsstyrets merknad:

Se merknad til forslag nr.11

Interimsstyrets innstilling:

Oversendes redaksjonskomiteen for politiske saker

FRA KRISTIANSAND ARBEIDERPARTI (FORSLAG 27-28)

Kristiansand Arbeiderparti mener kontroll og råderett over vannkrafta og kraftsystemet
skal være Norges ansvar. Vannkraft har i over 100 år vært Norges viktigste
fellesskapsressurs. Den naturlige tilgangen på fossefall har skapt enorme verdier. Dette
er ikke tilfeldig. Offentlig forvaltning og eierskap har vært avgjørende for at verdiene
kraften skaper kommer fellesskapet til gode. Like viktig er det at vi videreforedler mye
av kraften gjennom industriell produksjon. Den kraftforedlende industrien er svært
viktig for Kristiansand, og har lagt til rette for mange arbeidsplasser i
hjørnesteinsbedrifter. Denne industrien har utviklet seg til å være verdensledende på
teknologi, lave klimautslipp og bidrar med store eksportinntekter til staten.
Vi har i dag flere kraftkabler for eksport/import til Tyskland, Danmark og Storbritannia,
to ny kabler er vedtatt og skal legges til Tyskland og Storbritannia. Nå er enda en ny
kabel til Storbritannia på trappene til Stortinget. Med den nye kabelen til Storbritannia
vil kapasiteten for kjøp og salg av kraft øke betraktelig. Dette kan medføre en drastisk
økning i strømutgifter for norske forbrukere og industri. Ikke minst vil det kunne påføre
stat og kommuner store ekstrautgifter for å drifte bl.a. sykehus, skoler, barnehager og
omsorgshjem. En regning som vil bli belastet fellesskapet. EU har et mål om et felles
samarbeid for energipolitikk. De har derfor vedtatt EUs tredje energipakke.
Nå skal EUs Energiunion gjennomføres hvor ACER kan ha en bestemmende rolle i
EU/EØS. Nå foreslår regjeringa at Stortinget i løpet av våren skal gjennom flertall knytte
Norge til EUs Energiunion gjennom ACER. Blir dette vedtatt, kan dette medføre
uønskede og dramatiske konsekvenser for nasjonal kontroll over vannkraftsystemet,
som vil kunne gi store merkostnaderfor del offentlige og kraftforedlende industri.
Norges eventuelle tilslutning til EUs 3. energidirektiv må forutsette at norsk eierskap til
naturressursene sikres, at tilslutningen sikrer norske arbeidsplasser i Norge ogfortsatt
industriproduksjon på norskjord.
Kristiansand Arbeiderparti vil at:
- Norge må stanse all videre bygging av kabler til EU-land.
- Norge må aldri gi fra seg suverenitet over kraftressursene til ACER.
- Norsk kraft og evigvarende ressurs må være underlagt nasjonal kontroll.
Interimsstyrets merknad:

Se merknad til forslag nr.11

Interimsstyrets innstilling:

Oversendes redaksjonskomiteen for politiske saker

Den forelder som er permisjon skal få stønad beregnet ut fra vedkommende inntekt.
Interimsstyrets merknad:
Interimsstyrets innstilling:

Støtter intensjonene. Se merknad til forslag nr.21.
Oversendes redaksjonskomiteen for politiske saker
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FRA KVINESDAL ARBEIDERPARTI (FORSLAG 29-36)

Oppdrettsnæringen er i stor vekst i Norge og næringen bidrar til store eksportinntekter
og mange distriktsarbeidsplasser. Næringen skal på landsbasis mangedobles de
kommende årene, og kompetent arbeidskraft er nødvendig.
I Listerregionen skjer det for tiden mye spennende aktivitet knyttet til marine næringer
og fremtidig posisjonering for utnyttelse av ressursene i havrommet. Stolt Seafarm og
Marine Harvest er flotte eksempler for denne næringen i Lister.
Kvinesdal Ap mener at fylkeskommunen må opprette studietilbud innen Naturbruk/blå
linje i Lister. Dette vil samsvare med den aktivitetsvekst og næringslivssatsing som
kommer til å skje i Lister i de nærmeste årene.
Interimsstyrets merknad:

Agder har mulighet for å ta en ledende posisjon innen
denne næringen og utdanning er vesentlig for utviklingen
av næringen. Interimsstyret støtter intensjonen, men
mener forslaget må utformes slik at vi løfter blikket til
hele regionen.

Interimsstyrets innstilling:

Oversendes redaksjonskomiteen for politiske saker

Bemanningsbransjen, som var ment å erstatte faste ansatte ved sykdom og permisjoner,
har nå blitt den største arbeidsgiveren på mange arbeidsplasser og fortrenger faste
ansatte. Dette gir usikre arbeidsforhold uten garanti for inntekt, undergraver regelen om
faste ansettelser og er en trussel mot den norske modellen.
Bemanningsbransjen framstår som en av de viktigste truslene mot arbeidsfolks trygghet
og rettigheter i arbeidslivet. Den brukes til å undergrave streikeretten,
arbeidstidsbestemmelser, partsforholdene i arbeidslivet og den bidrar til at
fagopplæringen forsvinner. Bruk av bemanningsbyrå bidrar også til flere midlertidige
ansettelser. Kommersielle bemanningsselskaper må derfor forbys og formidling av
arbeidskraft må igjen bli en offentlig virksomhet.
Interimsstyrets merknad:

Kommersielle bemanningsbyråer utgjøre en stor trussel
for et seriøst arbeidsliv, og interimsstyret det må
iverksettes tiltak for å få kontroll over bransjen. Dette
trenger imidlertid ikke å innebære et totalforbud, og
interimsstyret ber redaksjonskomiteen fremme forslag
med tiltak som ivaretar dette.

Interimsstyrets innstilling:

Oversendes redaksjonskomiteen for politiske saker
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Etter at ordningen med at delikvenfondet betalte for rettsmedisinske obduksjoner ble
avviklet i 1992 har antallet rettsmedisinske obduksjoner i Norge gått ned. Vi i Kvinesdal
Arbeiderparti mener at dette kan svekke rettsikkerheten ved at det er det lokale
politidistriktets økonomi som kan påvirke om det skal foretas en rettsmedisinsk
obduksjon eller ei.
Kvinesdal AP krever at rettsmedisinske obduksjoner skal betales av staten.
Interimsstyrets merknad:

Støtter intensjonene. Antall obduksjoner bør ikke være
avhengig av økonomiske prioriteringer i det enkelte
politidistrikt.

Interimsstyrets innstilling:

Oversendes redaksjonskomiteen for politiske saker

I forbindelse med Statsbudsjettet for 2018 er det vedtatt at eiendomsskatten på
maskiner og utstyr, maskinskatten, skal fases ut i en 7-årsperiode fra 2019 til og med
2024. Inntektstapet for kommunene er uvisst. Finansdepartementet har ikke foretatt
egne beregninger av provenyvirkningene. Regjeringen forsikrer at det skal gis tilnærmet
full kompensasjon (til evig tid). Regjeringen har avsatt 500 mill. kr som kompensasjon til
kommunene. Basert på LVKs undersøkelse i 2017 vil 119 kommuner få et
eiendomsskattebortfall med 501 mill. kr. Hva omfanget blir for 348 kommuner er uvisst,
men ligger langt over de avsatte midlene. Kommunene vil med andre ord ikke få «full
kompensasjon».
Kvinesdal Ap krever at det utformes kompensasjonsordning som faktisk sikrer
kommunene varig og full kompensasjon for endringer i maskinskatten.
Interimsstyrets merknad:

Støttes

Interimsstyrets innstilling:

Vedtas

Endringer maskinskatten, frist for omtaksering og iverksettelse.
Endringer i regelverket for eiendomsskatt på verk og bruk forutsetter at det
gjennomføres retaksering innen 1. mars 2019 for alle berørte skatteobjekter.
Manglende omtaksering kan bety bortfall av mulighet for å kreve inn eiendomsskatt. Det
er et stort antall verk og bruk som må retakseres. Kapasiteten i takstmarkedet står ikke i
forhold til omfang og tidsfrister. Kvinesdal Ap krever at frist for retaksering settes til 1.
mars 2020 og at lovendringene for verk og bruk trer i kraft fra 2020.
Interimsstyrets merknad:

Støttes

Interimsstyrets innstilling:

Vedtas
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Satsen for grunnrenteskatt for kraftverk er økt i forbindelse med statsbudsjettet.
Grunnrenteskatten går til staten. Økt grunnrenteskatt medfører at grunnlaget for
beregning av eiendomsskatten for vannkraftverkene reduseres. Staten reduserer altså
inntektene til vannkraftkommunene og tilfører seg selv større inntekter.
Kvinesdal Ap krever at det må bli slutt på denne målrettede bevisste undergraving av
det skattegrunnlag som kommunene har i eiendomsskatteloven.
Vi krever at det opprettes et lovutvalg som får i oppgave å se på alle sider av
kraftverksbeskatningen for å sikre langsiktighet og forutsigbare forhold for kommunene.
Interimsstyrets merknad:

Støttes

Interimsstyrets innstilling:

Vedtas

I 2014 besluttet Høyre/FrP regjeringen å sette attføringstilbud rettet mot personer med
nedsatt arbeidsevne ut på anbud. Det var stor motstand mot ordningen og det ble bedt
om en helhetlig vurdering før iverksettelse. Alle advarsler og kritikk ble kontant avvist og
regjeringen gjennomførte sin politikk ved en enkel forskriftsendring - uten
stortingsbehandling!
Regjeringen med Høyre og FrP har med anbudsutsettingen åpnet velferdsstaten for
velferdsprofitører, - aktører som har lønnsomhetskrav som motiv for sine virksomheter.
Disse profitørene innførte nye forretningsmodeller på attføringsfeltet. De som skulle
gjøre jobben ble ikke ansatt, men skulle være oppdragsgiver gjennom egne
enkeltmannsforetak. Det er oppsiktsvekkende at regjeringen på denne måten påla den
tidligere arbeidsformidlingen (NAV) å gå i spissen for å gjeninnføre
løsarbeidersamfunnet. En ordning Arbeiderpartiet har kjempet imot i over hundre år.
Arbeiderpartiet frykter at man med eksperimentelle forretningsmetoder gjør det ekstra
vanskelig for personer med nedsatt arbeidsevne å få et lønnet arbeid. Vi frykter at de
som trenger tett individuell oppfølging sakker akterut. At de svakeste gruppene blir
skjøvet ut til fordel for «enklere» brukere. Og vi frykter at regjeringens privatisering og
priskonkurranse får alvorlige samfunnsmessige konsekvenser. Internasjonale studier og
forskning viser at dette har skjedd andre steder der attføringsarbeidet er privatisert.
-

-

Arbeiderpartiet vil at arbeidslivskompetansen i NAV må styrkes.
Arbeiderpartiet vil at arbeidsrettede tiltak skal være tilpasset og
kompetansebyggende for den enkelte gjennom kvalitativ veiledning og
oppfølging.
Arbeiderpartiet vil at attføringsbedrifter og ikke-kommersielle bedrifter skal
være de dominerende tiltaksleverandører av tjenester til personer med nedsatt
arbeidsevne.

Arbeiderpartiet sier derfor nei til anbudsutsetting og privatisering av statlige
arbeidsmarkedstiltak!
Interimsstyrets merknad:
Interimsstyrets innstilling:

Støttes
Vedtas
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Kvinesdal Arbeiderparti mener kontroll og råderett over vannkrafta og kraftsystemet
skal være Norges ansvar. Vannkraft har i over 100 år vært Norges viktigste
fellesskapsressurs. Den naturlige tilgangen på fossefall har skapt enorme verdier. Dette
er ikke tilfeldig. Offentlig forvaltning og eierskap har vært avgjørende for at verdiene
kraften skaper kommer felleskapet til gode. Like viktig er det at vi videreforedler mye av
kraften igjennom industriell produksjon. Den kraftforedlende industrien er svært viktig
for Kvinesdal og Vest – Agder, og har lagt til rette for mange arbeidsplasser i Kvinesdal
og Vest-Agders hjørnesteinsbedrifter. Denne industrien har utviklet seg til å være
verdensledende på teknologi, lave klimautslipp og bidrar med store eksportinntekter til
staten.
Vi har i dag flere kraftkabler for eksport/import til Tyskland, Danmark og Storbritannia,
to nye kabler er vedtatt og skal legges til Tyskland og Storbritannia. Nå er enda en ny
kabel til Storbritannia bankene på Løvebakken. Med den nye kabelen til Storbritannia vil
kapasiteten for kjøp og salg av kraft øke betraktelig. Dette kan medføre en drastisk
økning i strømutgifter for norske forbrukere og industri. Ikke minst vil det kunne påføre
stat og kommuner store ekstrautgifter for å drifte bl.a. sykehus, skoler, barnehager og
omsorgshjem. En regning som vil bli belastet fellesskapet.
EU har et mål om et felles samarbeid for energipolitikk. De har derfor vedtatt EUs tredje
energipakke. Nå skal EUs Energiunion gjennomføres hvor ACER kan ha en bestemmende
rolle. i EU/EØS. Nå foreslår regjeringa at Stortinget i løpet av våren skal gjennom flertall
knytte Norge til EUs Energiunion gjennom ACER. Blir dette vedtatt, kan dette medføre
uønskede og dramatiske konsekvenser for nasjonal kontroll over vannkraftsystemet,
som vil kunne gi store merkostnader for det offentlige og kraftforedlende industri.
Kvinesdal Arbeiderparti vil at:
- Norge må stanse all videre bygging av kabler til EU-land.
- Norge må aldri gi fra seg suverenitet over kraftressursene til ACER.
- Norsk kraft og evigvarende ressurs må være underlagt nasjonal kontroll.
Interimsstyrets merknad:

Se merknad til forslag nr.11

Interimsstyrets innstilling:

Oversendes redaksjonskomiteen for politiske saker

FRA LYNGDAL ARBEIDERPARTI

Spørsmålet er om man ønsker at ACER skal ha det siste ordet i saker som angår norsk
energipolitikk. Grasrota i AP har vært klar på at man IKKE ønsker å følge den blå
regjerningens ønske om langt på vei å miste den demokratiske styringen av vårt arvesølv
- grasrota sa klart ifra både i form av direkte brev til APs stortingsgruppe om at man var
helt imot forslaget. Der var opprop i enkelte kommuner og en høylytt debatt i sosiale
medier - noen steder jobbet man sammen med LO lokalt som mente det samme - man
ga klare signaler til AP sentralt: Stem imot forslaget! Krev behandling etter Grunnlovens
§115.
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Det er fortsatt et krav og saken skal ikke opp til behandling før, den 16.mars 18 -så det
er ikke for sent å snu. Det er ikke for sent å lytte til hva grasrota mener.
Vi har kraftforedlende industri og mange arbeidsplasser i Agder som kan bli truet hvis vi
tilslutter oss ACER - både LO\s og AP`\s grasrot har i sterke ordelag sagt sin klare NEImening og begrunnet dette - burde ikke dette bli hørt?
Vi ber om at dette blir tatt hensyn til når saken skal behandles om ca. en mnd. Så
langt har lite skjedd. Saken var oppe til høring i Stortinget (i Energi- og miljøkomiteen)
den 2/2 18: Der kom det ingen signaler om at AP vil snu i denne saken – les: AP sentralt.
Men er det sånn vi bygger et parti som tradisjonelt sett har favnet grasrota - og mer:
som er grunnlagt på den? VI opplever at AP sliter med lav oppslutning. Det er ikke lenger
den harmoni og flyt mellom bunn og topp i partiet som vi har sett før - Mange vil hevde
at forskjellen til høyresiden i norsk politikk er mindre de siste årene- vi mister stadig
velgere både til venstre og høyre for oss iflg meningsmålinger.
Lyngdal AP.s årsmøte vil oppfordre AP sentralt til å ta vare på oss .
-Ta vare på grunnverdiene i arbeiderbevegelsen
-Ta hensyn til våre meninger på grasrotplan og i distriktene
-Ta vare på unge AP politikere som tror på en sosialdemokratisk ideologi
slik at AP igjen skal kunne reise seg å bli en samstemt motvekt fra grasrot til toppen
MOT de konservative krefter i samfunnet der det dessverre er lite rom for frihet, likhet
og solidaritet.
Interimsstyrets merknad:

Se merknad til forslag nr.11

Interimsstyrets innstilling:

Oversendes redaksjonskomiteen for politiske saker

FRA ÅSERAL ARBEIDERPARTI

Åseral Arbeiderparti mener at Arbeiderpartiet må bruke reservasjonsretten i EØSavtalen og avviser tilslutning til EUs energiunion.
Siste del av denne energiunionen, også kalt den tredje energimarkedspakka, ble vedtatt i
EU i 2009 og inneholder en serie med forordninger og direktiv som skal sikre EU effektiv
overnasjonal styring av energiunionen.
Fra 2021 skal medlemsstatene sende inn årlige energiplaner som EU-kommisjonen skal
godkjenne og kan kreve endringer i.
Det er energibyrået Acer som skal overvåke nasjonale reguleringsmyndigheter og
systemoperatører, f.eks. Norges vassdrags- og energidirektorat.
EU krever at reguleringen i Norge overtas av RME, som skal skilles ut fra NVE og at RME
skal være helt uavhengig av nasjonale myndigheter. RME skal rette seg etter alt det
ACER bestemmer. Kommandolinjen blir at vedtak i Acer sendes til ESA, EØS-avtalens
overvåkingsorgan, som ordrett vedtar samme forslag og sender det til RME, som helt
uavhengig av nasjonale myndigheter, fatter samme vedtaket. Dermed får Acer reell
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håndhevings- og vedtaksmyndighet over norsk energisektor. Norge har ikke stemmerett
i Acer.
Acer kan bestemme oppbygging av infrastruktur som krysser grenser og adgang til
nettverk og forsyningssikkerhet og prosjekter av felles interesse. Acer kan også pålegge
Norge å betale for kraftkabler og rørledninger til andre land.
Acer skal ha kunnskap til å godkjenne vilkår som binder medlemsstatene ved f.eks.
tildeling av kapasitet og håndtering av flaskehalser ved grensekryssende virksomhet.
LO er i sitt høringssvar skeptisk til at den nasjonale kontrollen over energi-forsyningen
reduseres på grunn av overføring av strategi- og beslutnings-myndighet til EU og Acer.
Advokatforeningen er kritisk til sittende regjerings ønske om å bruke § 26 i Grunnloven
for tilslutningen til Acer. Advokatforeningen ønsker en utredning der også § 115 er med i
vurderingen.
Arbeiderpartiet må sikre det historisk viktige eierskapet over kraft- og energisektoren
som har vært så viktig for industrialisering og velstandsutviklingen i Norge!
Interimsstyrets merknad:

Se merknad til forslag nr.11

Interimsstyrets innstilling:

Oversendes redaksjonskomiteen for politiske saker

FRA AUF I AGDER (FORSLAG 39-50)

”Juridisk abort” er at mannen kan frita seg selv fra farsrollen. Ved å gjennomføre juridisk
abort skal man kunne si ifra seg alle rettigheter, privilegier og ansvar inkludert
økonomisk støtte, slik en biologisk far har. AUF i Agder mener at juridisk abort er en
ansvarsfraskrivelse, som kun vil svekke kvinnen.
Vi kan ikke gi mannen sterkere rettigheter i abortspørsmålet uten å svekke kvinners
rettigheter. Hvis menn ikke ønsker å inngå farskap, kan man enkelt benytte seg av
prevensjonsmidler eller ikke inngå samleie. Ingen mann kan tvinge en kvinne til å
abortere, det hadde strider mot grunnleggende menneskerettigheter. Derfor sier vi nei
til juridisk abort på grunn av denne saken ikke bare er opp til menn.
AUF i Agder vil:
Si nei til juridisk abort
Interimsstyrets merknad:

Støttes

Interimsstyrets innstilling:

Vedtas

Produksjon av klær er en enorm belastning for miljøet. Hvert år kaster vi nordmenn
over 130 000 tonn klær. Samtidig henger hvert femte plagg vi har i skapet ubrukt, og
vi kaster nye plagg etter impulskjøp. Vi i AUF i Agder mener det er på tide at vintage- og
gjenbruksbutikker blir en større miljøsatsing i hele landet. For hver kilo tekstil vi
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gjenbruker, sparer vi miljøet for 18 kilo Co2, en halv liter kjemikalier og 2500 liter vann.
Vi ønsker at flere får øynene opp for å handle smart, pris- og miljøvennlig for å unngå
unødvendige miljøutslipp.
Gjenbruksbutikker må blir mer synlige og bør være sentralt plassert i bybildet. De
trenger reklameplass, oppstartsmidler og lønnstilskudd slik det blir lettere å drive
samt også mer attraktivt å starte nye gjenbruksbutikker. Det at de kan søke det
offentlige eller det private næringslivet om driftstilskudd for å redusere
leiekostnadene for lokale i etableringsfasen vil være en mulig løsning. I tillegg kan
kommunene gi momsfritak på salg av brukte klær. AUF i Agder vil også oppfordre Nav til
å gå inn som samarbeidspartner, så det gis mulighet for arbeidsledige å prøve seg i
arbeidslivet.
Støtte til vintage- og gjenbruksbutikker vil gi nye arbeidsplasser, være til fordel for
både miljøet og vanskeligstiltes lommebok, og vil føre til et mer miljøbevisst Norge!
AUF i Agder vil at:
- Norge skal satse mer på gjenbruk av klær for å få ned dagens miljøutslipp, ved å
fjerne moms på gjenbruk av klær.
- Nye gjenbruksbutikker kan søke det offentlige eller det private om
- Etableringstilskudd og tilskudd til reklameplass.
- Nav oppfordres til å samarbeide med gjenbruksbutikker
Interimsstyrets merknad:

Støtter intensjonene

Interimsstyrets innstilling:

Oversendes redaksjonskomiteen for politiske saker

AUF i Agder ønsker en leksefri skole. Undersøkelser viser at lekser har liten effekt. Lekser
er med på å skape forskjeller, da vi vet at elevens bakgrunn spiller en vesentlig stor rolle.
I en helhetlig skolehverdag vil lekser være en naturlig del av selve skolehverdagen. Fram
til da vil AUF i Agder si nei til lekser.
AUF i Agder vil:
Ha en leksefri skole.
Interimsstyrets merknad:

Alle elever har ikke samme muligheter for å få hjelp til
lekser hjemme, og derfor er det viktig å legge til rette for
leksehjelpsordninger som en integrert del av skoledagen,
slik det også er vedtatt i gjeldende partiprogram. Å forby
lekser uten å ha et alternativ på plass slik intensjonen i
dette forslaget er, kan ikke støttes.

Interimsstyrets innstilling:

Forslaget avvises
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Verden moderniseres stadig og teknologien blomster som aldri før. Teknologien
utfordrer dagens rammer, da særlig på arbeidsmarkedet. Tall fra instituttet ved
høgskolen i Oslo og Akershus. 5 av 10 unge frykter at deres jobb eller fremtidige jobb vil
forsvinne i fremtiden av økt robotisering av arbeidsmarkedet.
Vi trenger ny politikk som tar ansvar for fremtidige generasjoner. Robotisering og
automatisering av arbeidskraft vil føre til at mange i fremtiden kan stå uten en jobb å gå
til. Tall fra en rapport fra Oxford University estimerte at over 47% av amerikanske
arbeidsplasser kan forsvinne i et tidsrom på 10 år. Analyser fra SSB konkluderer med at
over 900 000 arbeidsplasser i Norge kan forsvinne i en periode på 20 år. At 900 000
mennesker står uten jobb i Norge, kan ikke norsk økonomi bære. Derfor trenger vi
rettede tiltak og inntekter for å skape arbeidsplasser og reduserer forhold mellom
arbeidstagere og arbeidsgivere, og sikre omfordeling av kapital i samfunnet.
AUF i Agder vil:
Innføre robot skatt på realkapital som har erstattet menneskelig arbeidskraft i bedrifter i
Norge
Interimsstyrets merknad:

Utfordringene i framtida med stadig teknologiutvikling
og robotisering må tas på alvor. Men, det er ikke
nødvendigvis direkte sammenheng mellom dette og at
flere blir arbeidsledige. Det har de siste ti-årene vært en
formidabel teknologisk utvikling, men samtidig har antall
arbeidsplasser også økt. Viktigste tiltak for å hindre at
folk blir arbeidsledige, er å øke kompetanse, slik at de
blir i stand til å ta nye jobber som skapes. Derfor har
Arbeiderpartiet programfestet en kompetansereform i
samarbeid med partene i arbeidslivet. En robotskatt som
foreslås kan kanskje bli nødvendig i framtida, men må i
så fall utredes nøye og være en del av en helhetlig
skatte- og avgiftspolitikk. Arbeiderpartiet må sikre at
framtidig digitalisering av samfunnet ikke går på
bekostning av velferdssamfunnets bærekraft.

Interimsstyrets innstilling:

Forslaget avvises (mot 1 stemme)

Norge tjener store summer på eksport av våpen og våpenteknologi. Det stiller strenge
krav til hvem vi selger til, hva vi selger og når vi selger. Vi skal ikke tjene penger på krig
og lidelse. Derfor mener AUF at eksportreglementet må bli strengere. Vi skal kunne stå
for den eksporten vi gjør.
Norsk eksport av strategiske varer 2016
Norge eksporterte i 2016 strategiske varer for om lag 4,8 milliarder (opp 9,5%). Dette var
en økning fra ca. 4,4 milliarder i 2015. Eksporten var fordelt på A-materiell ca. 2,9
milliarder (ned 1%), B-materiell ca. 650 millioner (opp 114%), flerbruksvarer ca. 294
millioner (ned 6%), og forsvarsrelaterte tjenesteytelser ca. 900 millioner (opp 14%). Alle
strategiske varer kan per definisjon øke mottakerlandets militære kapasitet.
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Norsk eksport av strategiske varer til autoritære regimer økte både prosentvis og i reelle
tall i 2016. 10,3% av eksporten (ekskludert verdien av forsvarsrelaterte tjenesteytelser,
reparasjoner, produksjonsrettigheter og formidling), dvs. omtrent 398 millioner gikk til
land som av Freedom House karakteriseres som ‘not free’ (Oman, De forente arabiske
emirater, Thailand, Kuwait, Vietnam, Saudi-Arabia, Algerie, Jordan, Kina* og Egypt*. Ved
å eksportere til land som De forente arabiske emirater, Oman og Saudi-Arabia,
legitimerer Norge regimet i disse landene. Dette er ikke av norsk interesse, og
undergraver Norges utenrikspolitiske arbeid for å styrke menneskerettighetene. Dagens
praksis svekker integriteten til den norske utenrikspolitikken.
Det er særlig viktig å merke seg at salg av A-materiell til De forente arabiske emirater
økte fra 23,5 millioner i 2015 til 100,5 millioner i 2016. Dette er en økning på over 300%.
De forente arabiske emirater er aktivt med i den saudiledede koalisjonen som deltar i
borgerkrigen i Jemen. FN har dokumentert en rekke brudd på humanitærretten fra
koalisjonen i forbindelse med krigføringen i landet. Flere autoritære stater i Midtøsten
som deltar i borgerkrigen i Jemen blir i Meld. St. 5 omtalt som “fremvoksende og
potensielle markeder for norsk forsvarsindustri”. Også autoritære regimer i andre
regioner mottar norsk militært materiell. Praksis stemmer dårlig overens med
intensjonen i norsk eksportregelverk som sier at ”Det skal ved avgjørelsen legges vekt på
de utenriks- og innenrikspolitiske vurderinger, og hovedsynspunktet bør være at Norge
ikke vil tillate salg av våpen og ammunisjon til områder hvor det er krig eller krig truer,
eller til land hvor det er borgerkrig.”
Økt parlamentarisk kontroll
Når dette har kunnet skje innenfor regelverket mener AUF det er avgjørende å øke
kontrollen med eksport av strategiske varer. Det er ikke nok at Stortinget får
eksportmeldingen sent i året etter at eksporten har skjedd. Om eksporten utføres i
januar 2018, vil ikke Stortinget orienteres før rundt november 2019. Derfor foreslår AUF
å innføre samme modell som i Nederland. De har et system der tilslag på eksportlisenser
av våpen over en viss sum, ekskludert til de nærmeste allierte, rapporteres om til
parlamentet i et offentlig brev innen to uker fra søknaden er innvilget. Brevet inneholder
detaljer om vurderingen av kriterier opp mot søknaden. Dette har skapt større
parlamentarisk kontroll og kan fungere godt i Norge. Dette ivaretar også hensynet om at
norske myndigheter ikke ønsker å informere åpent om
begrunnelsene for avslag, fordi brevet kun vil informere om grunnene for tilslag på
eksportlisenser.
Vurdér landet, ikke varen
Menneskerettigheter vurderes når man skal bestemme om eksportlisens skal gis eller
ikke. Problemet er hvordan man ser på menneskerettigheter. AUF ønsker at man skal se
på menneskerettighetssituasjonen i landet som helhet for å avgjøre om landet er
akseptabelt å eksportere til. I dag vurderer Norge om eksportvaren med sine egenskaper
kan brukes til å gjennomføre de menneskerettighetsbrudd som er kjent i landet. Det vil
si at landet kan begå alvorlige brudd på ytringsfriheten, men så lenge ammunisjonen
man ønsker å eksportere fra Norge ikke direkte kan brukes til dette
menneskerettighetsbruddet, kan eksport tillates. Dette må endres og AUF krever at
Norge skal skjerpe sin tolkning av EUs kriterie 4.
Hvilke hender holder norske våpen?
For å vite hvor våpnene ender opp benytter man sluttbrukererklæring. Denne
erklæringen definerer hvem som er endelig mottaker og bruker av varene. AUF mener at
SIDE 49

vi må kreve sluttbrukererklæring også av allierte. Dette innebærer også NATO-land. USA
har lenge nektet slik sluttbrukererklæring. Med skiftende politisk landskap ser vi at det å
være alliert og NATO-land ikke er noen form for forsikring for at norske våpen og
strategiske varer ikke selges videre. AUF mener derfor at sluttbrukererklæring skal være
et krav for at eksport av strategiske varer kan skje.
AUF i Agder vil:
Gi Stortinget mer informasjon om hvilke eksportlisenser som godkjennes,
gjennom en ordning hvor et brev sendes Stortinget to uker etter at en
eksportlisens er godkjent, så fremt eksporten er av en viss størrelse og til andre
enn de nærmeste allierte
Skjerpe Norges tolkning av EUs kriterie 4, slik at menneskerettighetssituasjonen i
landet som helhet skal vurderes
Kreve sluttbrukererklæring fra alle land vi eksporterer strategiske varer til, også
nære allierte.
Interimsstyrets merknad:

Intensjonen om en etisk våpenhandel støttes, men dette
forslaget er for omfattende og går for langt og kan
derfor ikke støttes.

Interimsstyrets innstilling:

Forslaget avvises. (mot 1 stemme)

Forbrenningen av fossil energi er en hovedårsak til menneskeskapte klimaendringer.
Norge slipper per i dag ut nesten dobbelt så mye klimagasser per innbygger
sammenlignet med gjennomsnittet i verden og regner man med utslippene fra norsk
petroleumseksport tidobles dette tallet.
Den norske petroleumsindustrien har i dag flere svært gunstige ordninger i forbindelse
med leting og utbygging av nye felt, for eksempel leterefusjonsordningen og unike
regnskapsregler. Gjennom disse særordningene overføres risikoen fra oljeselskapene til
fellesskapet ved åpning av nye oljefelt.
Leterefusjonsordningen har historisk bidratt sterkt til fremveksten av mindre
oljeselskaper, som ofte utbygger mindre felt. Selskapene har ofte høyere kostnader og
produksjonen deres medfører et større klimafotavtrykk. Ordningen bidrar til at
prosjekter som ellers ville vært for risikable blir utbygd, noe som medfører at
fellesskapets penger kan gå tapt.
I en tid med usikkerhet tilknyttet oljepris og en verden som beveger seg mot en fremtid
uten fossile energikilder, er lønnsomheten i nye felt langt mer usikker enn for få år siden
og vi må derfor tilpasse oss den tiden vi lever i. Vi kan ikke bruke fellesskapets midler på
oljefelt som mest sannsynlig ikke vil bli lønnsomme.
Heller enn å favorisere oljeselskaper, må vi investere i fornybar energi som kan gi
arbeidsplasser og inntekter inn i fornybarsamfunnet. Det er bare slik vi når målene i
Paris-avtalen.
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AUF i Agder vil:
- Avslutte alle særordninger for oljeindustrien hvor fellesskapets midler tar
kostnaden for å lete etter- og åpne nye oljefelt.
- Avskaffe leterefusjonsordningen og redusere friinntekten
- Vri skattefordelene over til grønne næringer
Interimsstyrets merknad:

Interimstyret viser til vedtatt partiprogram hvor
hensynet til våre miljøforpliktelser og vår
petroleumsvirksomhet er godt balansert. Dette forslaget
ivaretar ikke helheten og kan ikke støttes.

Interimsstyrets innstilling:

Forslaget avvises (mot 1 stemme)

Det globale skattetapet fra multinasjonale selskaper estimeres til å være 500 milliarder
dollar årlig. Skattesystemet er utdatert. Det er laget for en tid uten internett og en tid
der handelen over landegrenser gikk langt saktere enn i dag. Systemet er et dårlig
verktøy for skattlegging av selskaper i dagens moderne økonomi.
I dag blir store selskaper som driver næringsvirksomhet i flere land, behandlet som
mange små selskaper, istedenfor ett stort. Dette muliggjør at selskap som for eksempel
Coca Cola kan flytte penger og skjule ulovlig virksomhet gjennom kompliserte
selskapsstrukturer som ofte inkluderer hundrevis av små datterselskaper. Resultatet er
at selskapene slipper unna å betale skatt i landet der verdiene opprinnelig ble skapt, og
kan gjemme unna enorme overskudd i skatteparadiser; land med høyt hemmelighold og
lav skatt.
Mens det er de største økonomiene som taper mest i absolutte tall, har lavinntektsland
relativt sett et større skattetap. Global kapitalflukt er utviklingsfinansiering i revers.
Finansiering av utvikling og oppnåelsen av Bærekraftsmålene er avhengig av styrket
nasjonal ressursmobilisering. Dette stadfestes i bærekraftsmål 17. Et utdatert system
som legger rette for aggressiv skatteplanlegging gjør det vanskeligere å kreve inn skatter
og andre avgifter. Dette er spesielt utfordrende i land der skattemyndighetene har
mindre kapasitet, selv om det er det inntektene trengs mest. Skatteflukt rammer, som
det meste annet, verdens fattigste hardest.
Dagens skattesystem er ikke rustet for dagens økonomi. Heldigvis er det mulig å
oppdatere systemet. En enhetlig tilnærming til skattlegging betyr at man skattlegger
selskapskonserns samlede overskudd under ett fremfor å se dem som mange små
enheter. Ved hjelp av en fordelingsnøkkel med elementer som salg, ansattkostnader og
eiendeler, regnes det ut hvor mye av skattegrunnlaget som skal skattes av i hvert enkelt
av landene selskapet har virksomhet. Med en slik tilnærming blir det vanskeligere å
flytte overskudd for å unngå skatt, og tilnærmingen til store selskapskonsern vil være i
tråd med hvordan selskapene opererer.
AUF i Agder vil:
- At Norge må arbeide for et internasjonalt regelverk for enhetlig skattelegging av
multinasjonale selskaper
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-

At man må innføre tiltak som sikrer åpenhet og gir skatterådgivere
opplysningsplikt for å hindre aggressiv skatteplanlegging og ulovlig kapitalflukt

Interimsstyrets merknad:

Støttes

Interimsstyrets innstilling:

Vedtas

For AUF er det viktig at alle barn får en god oppvekst i trygge rammer. Dessverre får ikke
alle barn en trygg oppvekst med den omsorgen de trenger. Da må barnevernet ha
nødvendig handlingsrom for å sikre barna den oppveksten de trenger. Imidlertid er det
ikke alle barn som opplever at hjelpen fra barnevernet i dag er tilstrekkelig.
Barnevernet skal være sikkerhetsnettet for barn og familier som ikke ivaretar barns
oppvekstvilkår. AUF mener et sterkt og kompetent barnevern er nødvendig for å ivareta
barn og familier som trenger det. For at barnevernet skal fungere optimalt mener AUF
det trengs en endring og et løft for sektoren.
Mange ansatte i dagens barnevern melder om at de har for mange saker, og for lite tid
til oppfølgning og undersøkelser. AUF mener derfor at alle saksbehandlere skal ha en
maksgrense for antall saker de til enhver tid har.
Barnevernet preges i dag av å være oppstykket, og kan fremstå forvirrende og gjøre at
barn opplever å bli kasteballer i systemet. Det er mange tilbydere, både private og
offentlige, og bredden gjør tilbudet uoversiktlig og utilgjengelig.
AUF ønsker en reform for organiseringen av barnevernet som gjør det enklere å
forholde seg til, til det beste for barnet. Vi mener barnevernet best kan organiseres
under de nye regionene, i stedet for å være delt mellom kommunene og staten. På den
måten kan man sikre å styrke fagmiljøene, tilbudet og oppfølgingen av utsatte barn.
Barnevernet styres etter tre grunnleggende prinsipper: barns beste, det biologiske
prinsipp og minste inngreps prinsipp. Barnets beste skal alltid være det grunnleggende
prinsippet i barnevernets arbeid, og barnets mening og ønsker skal tillegges vekt jfr.
barnekonvensjonen og barneloven. AUF mener barnets behov for utviklingsfremmende
tilknytning bør vektlegges enda sterkere, og støtter forslag om å ta inn dette som et
prinsipp i barnevernloven. Alle barn i barnevernet bør få en fast saksbehandler, slik at de
opplever en trygghet og kontinuitet.
AUF vil at barnevernet skal være et tilbud gitt av det offentlige, og at det ligger under
kommunenes og statens ansvarsområder. Dette betyr at for å bevare kontinuiteten til
barnevernet må avskaffe anbudsordningene og konkurranseutsetting av barnevernet.
AUF vil derfor gi barnevernet et løft i ressurser og kompetansebygging, slik at de står
best rustet til å ta ansvar for barneverntjenesten.
AUF i Agder vil:
- Ha en reform av barnevernet som forenkler barnevernets arbeid til barnets
beste
- At barnevernet organiseres under regionene i stedet for kommune og stat
- Ta inn det utviklingsfremmende tilknytningsprinsippet i barnevernets arbeid
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-

At det tilstrebes at søsken plasseres i samme fosterfamilie eller adoptivfamilie
Avvikle anbudsordningen innen barnevernet, og erstatte de kommersielle
aktørene med offentlige eller frivillige ikke-kommersielle aktører
Øke bevillingene til barnevernet for å gi et bedre tilbud
Sette en maksgrense for antall saker en saksbehandler kan ha i barnevernet
At alle ansatte i barnevernet må sikres muligheter til veiledning, etterutdanning
og videreutdanning
Styrke rekrutteringen og opplæringen til fosterfamilier
At barna får faste saksbehandlere i barnevernet
Sikre bedre rutiner og samarbeid mellom barnehager, skoler og barnevernet,
samt øke de ansattes kunnskap om omsorgssvikt

Interimsstyrets merknad:

Støtter intensjonen, men redaksjonskomiteen bør se på
formuleringene og bes vurdere de konkrete kulepunktene
nærmere.

Interimsstyrets innstilling:

Oversendes redaksjonskomiteen for politiske saker

AUF vil sikre at alle barn og unge i Norge har tilgang på kulturtilbud og idrettsaktiviteter
uavhengig av deres økonomiske forhold, bosted, personlige forutsetninger,
funksjonsevner etc. For mange barn og unge kan høye priser eller andre krav gjøre at
dette blir umulig. AUF vil derfor innføre en nasjonal rabattordning for barn og unge
under 20 som gjør det billigere å delta på kulturtilbud og å gå på kino, konserter, teater
etc.
Kunst og kultur kan være en arena for demokratiutvikling. AUF støtter initiativer til folktil-folk-samarbeid, og mener det bør settes av søkbare midler i statsbudsjettet til kunstog kulturprosjekter mellom folk, for eksempel i nordområdene.
AUF mener de lokale musikk- og kulturskolene spiller en viktig rolle i barn og unges
mulighet til å delta i kulturaktiviteter. Svært mange har i dag ulike muligheter for utlån
av instrumenter og tilgjengelige lokaler. AUF vil at alle musikk- og kulturskoler skal tilby
sine elever utlånsordninger for instrumenter og sørge for at lokaler er tilgjengelige for
gratis utlån til barn og unge. Alle skoler med musikkrom bør være tilgjengelig for barn og
unge i kulturskolen etter skoletid.
FrP- og Høyre regjeringen har kuttet i den kulturelle spaserstokken, og på den måten
tatt fra mange eldre en mulighet til å oppleve kultur i den siste fasen av livet. AUF mener
denne utviklingen må snus, og at arbeidet med den kulturelle spaserstokken må styrkes.
Forutsigbarhet er et nøkkelord for festivaler. Dessverre opplever mange festivaler og
kulturarrangement at det er vanskelig å forutsi om man vil få økonomiske tilskudd og
tillatelser til drift. AUF vil stille krav om kunstnerisk kvalitet og lokal forankring for å
motta offentlig støtte, i tillegg til en forventning om at det satses på unge talenter
gjennom artistutvikling og bygging av arrangørkompetanse. Det bør innføres en ny
modell som sikrer store, regionale festivaler forutsigbarhet. AUF mener at flere
festivaler/kulturarrangementer bør gjøres tilgjengelig for barn og unge, og at dette blir
prioritert ved støtte
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AUF ønsker at flest mulig barn og unge skal kunne delta i både kultur- og
idrettsaktiviteter. I dag er det store variasjoner i hvor mye slike aktiviteter koster, og
mange har begrenset mulighet til å delta. Kommunene og fylkeskommunene må ta et
større ansvar for å sikre utbygging av idrettsarenaer, slik at kostnadene ikke blir lagt
over på barn og unge som benytter anleggene. AUF mener at alle kommunale og
fylkeskommunale idrettsanlegg skal være gratis for barn og unge.

AUF i Agder vil:
ha en nasjonal rabattordning for barn og unge under 20 år på kulturtilbud og
idrettsarrangementer
Styrke den kulturelle spaserstokken
at alle kommuner sørger for å ha en god og tilgjengelig musikk- og kulturskole,
slik at alle barn og unge som ønsker det skal ha muligheten til å delta
at alle barn og unge i musikk- og kulturskole skal ha mulighet for lån av
nødvendige instrumenter. Dette innebærer også at skoler må legge til rette for
åpne lokaler.
at det skal finnes tilbud for ungdom der de kan delta på kulturelle, gratis og
rusfrie arrangement
at kommunale og fylkeskommunale idrettsanlegg skal være gratis for barn og
unge
at det skal utbygges flere idrettsarenaer slik at man kan ha et tilbud for de som
driver med idrett og fysisk utfoldelse
Interimsstyrets merknad:

Støttes

Interimsstyrets innstilling:

Vedtas

Arbeiderpartiet ønsker et samfunn med små forskjeller mellom folk og store muligheter
for alle. Det betinger at vi har en økonomi i vekst og arbeid til alle, og et skattesystem
som omfordeler velstand fra de som har mest til de som har minst. Dagens
boligbeskatning gjør det motsatte. Dagens boligbeskatning er usolidarisk, uansvarlig og
fører til større forskjeller mellom folk.
Norges Bank, OECD, Verdipapirfondenes forening og Scheel-utvalget anbefaler alle
innføring av en nasjonal boligskatt som kan kombineres med reduksjon i inntektsskatt
og selskapsskatt. Det har tre formål. For det første vil en nasjonal boligskatt mer
effektivt omfordele velstand, noe formuesskatt i for liten grad bidrar til. For det andre vil
en nasjonal boligskatt dempe boligprisveksten, og derfor også dempe den rekordhøye
veksten i husholdningenes gjeld. For det tredje vil en nasjonal boligskatt løsne på død
kapital som heller kan investeres i mer samfunnsnyttige formål som skaper flere jobber
og mer vekst. Dagens skatteregime fører til overinvestering i bolig, død kapital som står i
veien for mer produktive investeringer som skaper flere arbeidsplasser og mer vekst
Ifølge en prognose fra Samfunnsøkonomisk analyse vil boligprisene på landsbasis øke
med 22,8 fra snittpris i 2016. I Oslo viser prognosen en prisøkning på 33,5 prosent frem
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til og med 2020. Boligprisene øker raskere enn økonomien og lønningene ellers. Det er
ikke bærekraftig.
Når boligprisene øker, øker låneopptaket. Norske husholdningers bruttogjeld utgjør nær
et halvt oljefond og mer enn det dobbelte av statsbudsjettet – 3 057 milliarder kroner
ved utgangen av 2016. Store deler av husholdningene tåler ikke en oppgang fra dagens
unormalt lave renter. Unge låntakere under 35 år hadde i 2016 en gjeld på 371% av egen
inntekt. Den private gjeldsgraden er en bombe under velferdsstaten.
AUF mener at det er en politisk oppgave å sørge for at så mange som mulig kan eie sin
egen bolig, og ikke stå med lua i hånden overfor utleier. Derfor må også politikken legge
til grunn at en bolig skal være ens egen bolig, og ikke et investeringsobjekt. Spekulasjon i
boligmarkedet driver opp boligprisene, øker den private gjelden og holder unge og
vanskeligstilte utenfor boligmarkedet.
Derfor må en nasjonal boligskatt differensiere mellom primærbolig, sekundærbolig og
bolig utover nummer én og to, der boliger utover ens egen primær- og sekundærboliger
beskattes høyere. AUF ønsker endringer i innretningen på rentefradraget. Årlig
subsidierer staten norske husholdninger med over 50 milliarder i rentefradrag. AUF
mener det bør settes et tak på to millioner kroner per husholdning i rentefradrag, og at
dette på sikt bør reduseres og fjernes.
En nasjonal boligskatt kan innføres i form av en skatteveksling med reduksjon i
inntektsskatt for lave og vanlige inntekter, selskapsskatt og formuesskatt på
produksjonsmidler. Slik sørger vi for et mer omfordelende skattesystem som legger til
rette for mer vekst.
AUF i Agder vil:
- Det innføres en nasjonal boligskatt
- At ligningsverdien på primærbolig settes til 80 prosent, sekundærbolig til 100
prosent
- At ligningsverdien på fritidseiendommer dobles i påvente av et bedre
verdsettingssystem
- Sette en øvre grense på to millioner for rentefradrag på primærbolig for en
husholdning, årlig senke rentefradraget, og gradvis avvikle ordningen
- Avskaffe ordningen på rentefradrag for sekundærbolig og boliger etter bolig
nummer to.
Interimsstyrets merknad:

Slik dette forslaget er formulert vil det ramme veldig
mange nyetablerte og folks mulighet til å eie sin egen
bolig. Dersom man skal endre boligbeskatningen, bør
dette sees på i sammenheng med utvikling av en
helhetlig skatte- og avgiftspolitikk

Interimsstyrets innstilling:

Forslaget avvises
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For Arbeiderpartiet er det viktig å sikre god velferd til alle. Vi mener det er et
grunnleggende prinsipp at offentlige ressurser skal komme befolkningen til gode. Derfor
mener vi at velferdstjenester i hovedsak skal drives av det offentlige, som har kvalitet
som hovedmål, ikke profitt.
Barnehager
For å få til full barnehagedekning, var det i sin tid avgjørende å også ta i bruk private
barnehager for å få opp tilbudet av barnehager raskt. AUF innser at det i noen tid
framover fortsatt vil finnes private barnehager, men ser mange problemer med den
private driften slik den fungerer i dag. Vi sier derfor nei til ytterligere privatisering av
offentlige barnehager, og vil ha en gradvis overtakelse av driften av private barnehager
til det offentlige.
I dag likebehandler staten private og offentlige barnehager økonomisk. Ved å
likebehandle, overfinansierer man i realiteten de private barnehagene. Private
barnehager velger oftere å ha en homogen gruppe barn i barnehagen, færre pedagoger
per barn og tilslutter seg ikke nasjonale tariffavtaler. AUF mener derfor at lovverket må
strammes inn slik at man ikke overfinansieres. Det er lov å ta ut utbytte fra private
barnehager og sjansen for dette øker når de private barnehagene sitter igjen med mer
midler enn de offentlige.
AUF i Agder vil derfor:
- Innføre en lov som hindrer barnehageeiere å ta ut utbytte
- At alle private barnehager skal tilslutte seg nasjonale tariffavtaler som regulerer
de ansattes rettigheter
- At kommunene sier nei til ytterligere privatisering av offentlige barnehager
- At vi endrer lovverket slik at private barnehager ikke fullfinansieres på samme
måte som offentlige barnehager
Skoler
Fellesskolen er kjernen i sosialdemokratiet. Ved at alle barn går på samme skole blir de
kjent med mennesker med ulik bakgrunn og får respekt for og tillitt til hverandre.
Fellesskolen er en mangfoldsskole, der alle får tilpasset opplæring, men er en del av
fellesskapet. For oss i AUF er det viktig at elever, uansett hvor de bor i landet skal ha en
god skolegang. Ved at det offentlige driver skoler, sikrer man ressurser i hele landet,
også der det ikke lønner seg å drive skole.
Opprettelse av kommersielle privatskoler truer fellesskolen fordi ressurser fra
skolesektoren flyttes fra de offentlige skolene til de private, som har som hovedmål å
tjene penger. Historien har vist at privatskoler i Norge i all hovedsak har vært eid av
store selskaper som har tatt ut utbytte, både gjennom å bryte loven og gjennom å
opprette flere underselskaper og finne måter å omgå regelverket på. Vi i AUF mener at
alle elever har rett på en forutsigbar skolegang. Det er mange eksempler på privatskoler
som legger ned og der elevene blir stående uten skoleplass slik at det offentlige plutselig
må overta. Vi mener at ressursene som brukes på skole i Norge skal gå til å gi elevene
kunnskap, ikke til rike investorer.
AUF i Agder vil:
- Hindre at skoleeiere skal kunne ta utbytte, og ha en enda strengere kontroll med
hvordan skoleeierne bruker datterselskaper for å omgå regelverket.
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-

-

Gi mer midler til utdanningsdirektoratet, slik at de får større handlingsrom til å
gjennomgå grundige kontroller av privatskoler.
Gi strengere bøter til skoleeiere som tar ut utbytte.
Endre loven slik at det ikke kan gis statsstøtte til å starte opp religiøse og
livssynsbaserte skoler.
Kun gi skoler med klart pedagogisk alternativ til den offentlige skolen statsstøtte,
men begrense omfanget ved at det er avhengig av enighet med skoleeier i
kommunen/fylkeskommunen.
Hindre privatskoler fra å ta utbytte.
Reversere endringene i privatskoleloven som Høyre og FrP-regjeringen har
gjennomført.

Interimsstyrets merknad:

Støtter intensjonene, men man må skille mellom ideelle
og kommersielle private aktører.

Interimsstyrets innstilling:

Oversendes redaksjonskomiteen for politiske saker

FRA BYGLAND ARBEIDERPARTI

Bygland Arbeidarparti krev at Det norske arbeidarparti og Stortinget seier nei til å legge
norsk vasskraft inn under EUs energiunion /ACER. Vedtak om ei slik vesentleg
suverenitetsavståing lyt i alle høve vedtakast med ¾ fleirtal i samsvar med grunnlova.
Vasskraft er vårt arvesylv - ein evigvareande energiressurs. Takka være offentleg
eigarskap og rein og rimeleg kraft vart Noreg ein industrinasjon. Nordmenn har i mange
år hatt glede av rimeleg staraum i det kalde nord.
EU har vedtatt den tredje energipakka. No skal EUs Energiunion gjennomførast ved hjelp
av ACER som skal ha ei overordna rolle i nettutviklinga og dermed i kraftmarknaden i
EU/EØS. EU kan gjennom ACER for eksempel kreve at EU/EØS-land bygger ut kablar
dersom straumprisen blir meir enn to øre i forskjell mellom landa. Nå foreslår regjeringa
at Stortinget i løpet av våren skal knytte Noreg til EUs Energiunion gjennom ACER. Blir
dette vedtatt, kan det få dramatiske konsekvensar gjennom auka straumprisar for
forbrukarar og industri i Noreg.
Noreg har dei siste åra bygd kraftkablar for eksport og import. To nye kablar er vedtatt
bygde til Tyskland og Storbritannia. Endå ein ny kabel, North Connect, er søkt om til
Skottland der det foreslås at private selskap skal bygge ut gjennom eit konsortium der
m.a. Agder Energi er med. Dei store utgiftene til utanlandskablar vert belasta forbrukar
gjennom auka nettleige. I tillegg vil meir av vasskrafta vår overførast til EU-land.
Kapasiteten for eksport vil kunne auke frå 50 TWh (terrawattimar) til hele 90 TWh (om
North Connect blir bygd), noko som vil utgjere rundt to tredelar av Noregs totale årlege
produksjonskapasitet av elkraft på ca. 133 Twh.
Fåren er stor for at nettleiga vil auke enormt i åra som kjem for å finansiere auka
eksportkapasitet. Straumutgifter for norske forbrukarar vil stige. Me vil kunne få tyske
eller britiske straumprisar, som vil seie ei dobling samanlikna med dagens kraftpris.
Dette kan tyde ein katastrofe for distrikts-Noreg der prosessindustrien som oftast er.
Dette gjeld og i Agder, der hundrevis av arbeidsplassar i den kraftkrevande industrien vil
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kunne trugast. Etter fleire år med store investeringar i aluminiums-, mangan- og
nikkelindustrien, kan vi få ein bråstopp av di auka straumprisar set inntil 11.000
industriarbeidsplassar i fåre nasjonalt. Fem øre i auka pris tyder 1,75 milliardar kroner i
resultatforverring for prosessindustrien.’
For å tene mest mogleg (til dømes ved å selje om dagen og kjøpe om natta), vil
kraftselskapa få ein ekstra pådrivar for å auke effektkøyringa i vassdraga. Det tyder
hyppige endringar i vassføringa i elver og vasstanden i magasina, som vil ha store og
negative konsekvensar for miljø, natur og friluftsinteresser.
Ei eventuell ACER-tilknytning vil vere ei suverenitetsavståing frå Noreg til et høgare
internasjonalt organ, EU. Det skal dermed måtte behandlast etter grunnlovsparagraf
115, noko som vil kreve 3/4 fleirtall i Stortinget. Dette prøver regjeringa å omgå ved å
opprette eit norsk organ som skal gjere dei formelle vedtaka etter at ACER har kome
med sine vedtak – dette blir Noregs dyraste kopimaskin.
Noreg må ha nasjonal kontroll over vasskrafta – vår viktigaste evigvarande
energiressurs!

Interimsstyrets merknad:

Se merknad til forslag nr.11

Interimsstyrets innstilling:

Oversendes redaksjonskomiteen for politiske saker

MERK
Alle forslag er lagt frem slik de er fremmet fra kommunepartiene og AUF i Agder. Forslag
vil bli redaksjonelt behandlet slik at benevnelser på kommuneparti/AUF endres til Agder
Arbeiderparti.
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2018 er året vi slår sammen Vest-Agder og Aust-Agder Arbeiderparti og danner Agder
Arbeiderparti. Det er samtidig et mellomvalgår. Det er dermed to store oppgaver som
må jobbes med dette året, og som henger nøye sammen. Nemlig bygge et sterkt Agder
Arbeiderparti og forberede valget i 2019.
Denne handlingsplanen peker på de viktigste oppgavene som må jobbes med i 2018, og
er årsmøtets arbeidsordre til styret. Styret har ansvar for å konkretisere og gjennomføre
handlingsplanen.

Kartlegging
Arbeidet med å forberede sammenslåingen har avdekket at det ikke er store forskjeller
mellom Aust-Agder og Vest-Agder Arbeiderparti når det gjelder organisering og hvordan
vi arbeider. Men vi har samtidig vært to selvstendige fylkesparti med relativt lite
kunnskap om hverandre. En viktig oppgave er derfor å kartlegge hele organisasjonen slik
at vi har den nødvendige kunnskapen om hele Agder Arbeiderparti.
Definere fylkespartiets oppgaver / avklare forventninger
Sammenslåingen fører også til at fylkespartiet får flere kommuneparti å forholde seg til
og større avstander. I tillegg skal det fortsatt være fylkestingsgrupper i de to fylkene og
en fellesnemnd for den nye fylkeskommunen frem til 2020. Fylkespartiet har kontorer i
Arendal og Kristiansand, to fylkessekretærer og to kontorsekretærer. Det er derfor viktig
å bruke tid på å definere og konkretisere fylkespartiets oppgaver og å avklare
forventninger mellom de ulike organisasjonsledd. Herunder også verktøy som letter
tillitsvalgtes arbeid.
Kommunikasjon
God kommunikasjon mellom de ulike ledd i organisasjonen er generelt en viktig faktor
for å den daglige oppgaveløsingen og for utvikling av en organisasjon. Når to
organisasjoner nå slås sammen er god kommunikasjon en suksessfaktor for å lykkes med
å etablere en felles organisasjon. Det må derfor arbeides med å utvikle og gjøre kjent
gode rutinger for kommunikasjon mellom alle ledd i organisasjonen og til medlemmene.
Skolering
Arbeiderpartiet sentralt har startet et løp med å øke organisasjonskunnskapen i hele
partiet. Det er utviklet et eget grunnskoleringskurs som skal gjennomføres i
kommunepartiene og det er gjennomført skolering av kursholdere lokalt i fylket. Det er
viktig at dette følges opp i løpet av året.

Kartlegging av erfaringer
For å lage en god strategi for valget, er forarbeidet viktig. Når vi nå skal slå sammen
valgkampen i Vest-Agder og Aust-Agder er det viktig at vi har gjennomført en god
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kartlegging av erfaringene fra tidligere valgkamper og at vi har god kunnskap om
velgerne vi skal nå.
Hva er viktig for deg i programprosessen
Det er også viktig at vi benytter programarbeidet aktivt i profilering av partiet, og i å
gjøre oss kjent med forholdene i hele det nye Agder. Programprosessen bør
gjennomføres etter modell av «Hva er viktig for deg» prosessen i programarbeidet i
forkant av valget i 2015. Dette er også viktig i forhold til å identifisere de gode politiske
sakene vi skal profilere oss på. (Se egen oversikt over programprosessen)
Modellkommuner
Kristiansand og Arendal er med i partiets nasjonale modellkommuneprosjekt, som skal
bidra til å utvikle gode kampanjeorganisasjoner. Disse har et spesielt ansvar for å dele
sin kunnskap med andre kommuneparti, og fylkespartiet må bidra til dette.
Involvere kommunepartiene
Arbeidet med strategien starter for alvor på høsten 2018, og det er viktig at kunnskapen
kommunepartiene har blir gjort tilgjengelig. Det er derfor viktig med en prosess som
involverer kommunepartiene i utforming av strategien og som sørger for at den posisjon
som lytteposter i partiet benyttes.

Et godt samarbeid med fagbevegelsen er viktig av flere grunner. Det bidrar til å utvikle
politikken, rekruttere tillitsvalgte og gode valgresultat. LO har allerede slått sammen sitt
distriktskontor, og det er et godt samarbeid på fylkesnivå mellom LO og de to
fylkespartiene. Men det strukturerte og formelle samarbeidet kan utvikles og bli bedre i
kommunene. Dette bør det arbeides målbevisst med i perioden.

1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Valg av programkomite
Første møte/konstituering av programkomiteen.
Komiteen organiserer selv sitt arbeid innenfor denne
tidsplanen.
Brev til alle partiavdelinger, kommunepartier, AUF og
fagforeninger om innspill til fylkesprogrammet
Samrådsmøter med fagbevegelse og frivillige org.
Jobbing i temagrupper etc.
Frist for innspill fra
partiavdelinger/kommunepartiene.
Frist for utsendelse av foreløpig programutkast
Frist for innspill/endringsforslag fra
kommunepartiene
Endelig programforslag sendes ut innen
Frist for kommunepartienes og AUFs behandling av
endelig programforslag
Representantskapsmøte. Programmet vedtas

Tidsfrister 2018:
17.-18. mars
Innen 15. april

1. mai
April/mai/juni/august
20. juni
Innen 1. september
1. oktober
Innen 19. oktober
11. november
1. desember
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1.
2.
2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.

9.

Valg av nominasjonskomite på 9 medl. og 5 varamedl.
Første møte/konstituering av nominasjonskomiteen
Tilbakemelding fra kandidatene på nåværende
fylkestingsliste om de ønsker renominasjon.
Brev til alle partiavdelinger, kommunepartier, AUF og
fagforeninger med oppfordring om å fremme forslag
på kandidater.
Frist for partiavdelinger, kommunepartier, AUF og
fagforeninger til å fremme forslag.
Foreløpig listeforslag fra nominasjonskomiteen
sendes ut.
Frist for behandling i kommunepartiene/AUF.
Endelig listeforslag fra nominasjonskomiteen sendes
ut.
Frist for kommunepartienes og AUFs behandling av
endelig listeforslag og valg av utsendinger til
nominasjonsmøtet.
Nominasjonsmøte. Fylkestingslista vedtas

Tidsfrister 2018:
17.-18. mars
Innen 15. april
25. april
Innen 1. mai

20. juni
Innen 1. september
1. oktober
Innen 19. oktober

11. november
1. desember

NB! Alle kommunepartier må ha medlemsmøter, ev. representantskap, for å behandle
nominasjon og program i perioden 1.mai til 20.juni, i perioden 1.september til
1.oktober og i perioden 19.oktober til 11.november 2018.

Forslag:
Frist for kommunepartiene til å vedta program og avholde nominasjonsmøte settes til
1.desember 2018
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Et budsjett har som funksjon å både sette rammer for virksomheten, og å peke på
aktivitet vi ønsker å prioritere. Vest-Agder og Aust-Agder Arbeiderparti har hatt noe
forskjellig budsjettrutiner og ulik kontoplan. Når vi nå stifter Agder Arbeiderparti vil det
være naturlig at noen oppgaver må arbeides videre med i løpet av året. En samkjøring av
regnskap og budsjett er en slik oppgave.
Aust-Agder har en tradisjon for at årsmøtet vedtar hovedtall i budsjettet, mens VestAgder har et noe større detaljeringsnivå i sine vedtak. Interimsstyret har gått gjennom et
siste års budsjettall for begge fylkesparti, men velger å benytte modellen til Aust-Agder
når det nå legges frem for årsmøtet. Det må gjøres et arbeid i det nye fylkesstyret med
samkjøring av kontoplan, og detaljene i budsjettet må behandles sammen med
konkretiseringen av handlingsplanen.

1. 2018 er et mellomvalgår. Vi har tradisjon for å budsjettere med et overskudd i
mellomvalgår til bruk i valgår. Vi budsjetterer her med kr 420 000, hvilket er ca
det samme de to fylkeslagene normalt budsjetterer med til sammen i
mellomvalgår.
2. Det er budsjettert med kr 120 000 til AUF i Agder. Dette er det beløpet AUF selv
har budsjettert med i støtte fra Agder Arbeiderparti i 2018. Aust-Agder
Arbeiderparti har tatt en symbolsk leie for kontor og internett på kr 15 000,Dette er ikke budsjettert i årets budsjett slik at Agder Arbeiderparti gir AUF
gratis lokaler, nett og kopi/skriver. I tillegg har Agder Arbeiderparti tilbudt AUF å
føre regnskap og bekoste revisor, hvilket vil føre til reduserte utgifter.
3. Fylkestingsgruppene i Vest-Agder og i Aust-Agder har ulik sats på partiskatten.
Det ligger til grunn i budsjettet at fylkestingsgruppen i Vest-Agder får en
budsjettpost som tilsvarer partiskatten.
4. Det er lagt opp til en ambisiøs programprosess med utstrakt ekstern virksomhet.
Dette er det tatt høyde for i budsjettet. Det er også tatt høyde for at styret må
bruke tid på å gjøre seg kjent med det nye fylket og organisasjonsutvikling.
5. Agder Arbeiderparti har forpliktelser knyttet til ansatte og lokaler som må
budsjetteres. Det er kontorer i Arendal og Kristiansand, og det er
kontorsekretærer i 50% stilling i Aust-Agder og 60% i Vest-Agder som overføres
Agder Arbeiderparti. (Fylkessekretærene er i 100% stilling, men er ansatt i
Arbeiderpartiet sentralt)
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Interimsstyret innstilling: Budsjett for 2018 vedtas
INNTEKTER
Kontingenter
Bevilgninger/Valgkampstøtte
Offentlig støtte fylke/stat
Refusjoner møter/kurs
Sum inntekter

230,000
50,000
2,200,000
434,000
2,914,000

UTGIFTER
Lønn og sosiale kostnader
Bevilgning AUF
Leie av kontor
Kontordrift
Reiser, annonser, gaver
Møter, kurs og annen aktivitet
Arendalsuka, andre utgifter
Sum utgifter

615,000
120,000
339,000
261,000
199,000
900,000
60,000
2,494,000

Budsjettert resultat

420,000

Vest-Agder Arbeiderparti har en aktivitetskonto hvor kommuneparti kan søke om å få
dekket utgifter til eksterne aktiviteter. Denne har vært finansiert ved at
kommunepartiene betaler inn kr 12,- per medlem. Aust-Agder Arbeiderparti har et
garantifond. Det foreslås å slå sammen disse til en ny aktivitetskonto.
Interimsstyrets innstilling:
1. Vest-Agder Arbeiderpartis aktivitetskonto (ca kr. 68 000) og Aust-Agder Arbeiderpartis
garantifond (kr. 125.319) slås sammen til en felles aktivitetskonto i Agder Arbeiderparti,
øremerket ekstraordinær utadrettet aktivitet og skolering i
fylkespartiet/kommunepartiene.
2. Kommunepartiene kan søke fylkesstyret, innen en fastsatt frist, om tilskudd fra
kontoen til delfinansiering av interne skoleringstiltak, eller utadrettet aktivitet.
3. Fylkesstyret kan innvilge søknader innenfor en totalramme tilsvarende 20% pr. år av
saldo ved foregående årsskifte.
4. Kommunepartiene må rapporterer tilbake til fylkespartiet om bruken av midlene.
5. Fylkesstyret vurderer fortløpende behovet for å fylle på kontoen igjen, og kan i
forbindelse med de årlige budsjettene foreslå å innføre en medfinansiering fra
kommunepartiene.

Det er innhentet tilbud fra Agder-Team Revisjon AS, ved revisor Lars Petter Solheim,
som i dag er Aust-Agder Arbeiderpartis revisor. Tilbudet vi har fått er på kr.20.000 +
MVA. pr. år. Dette inkluderer AUFs regnskap også. I dag betaler Aust-Agder
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Arbeiderparti kr.16.500 + MVA for samme tjenesten. Vest-Agder Arbeiderparti bruker
Revisjon Sør AS. Der er kostnaden nå ca. 20.000 inkl.mva.
Det er ikke innhentet tilbud fra Revisjon Sør eller andre, da det vurderes som et godt
tilbud vi har fått og det anses som mest hensiktsmessig og ha en revisor som er i
nærheten av den som fører regnskapet. Regnskapet skal føres av vår kontormedarbeider
på kontoret i Arendal.
Interimsstyrets innstilling
Agder-Team Revisjon AS, ved revisor Lars Petter Solheim, velges som revisor for Agder
Arbeiderparti, i henhold til tilbud av 23.februar 2018.

Valgkomiteens innstilling ettersendes eller legges frem ved møtets begynnelse.
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