Program for Aust-Agder Arbeiderparti 2015 – 2019
Aust-Agder Arbeiderparti vil gjøre fylket til et enda bedre sted å leve. Vi mener at alle skal ha
like muligheter. Gjennom gode velferdsordninger vil vi skape trygghet for den enkelte. Trygge
mennesker er frie, skapende, og de tør mer. Vi vil legge til rette for at alle, uavhengig av
sosial bakgrunn, skal få muligheten til å fullføre videregående utdanning. Ved å tilrettelegge
utdanningsløpet, vil vi gi den enkelte mulighet til å realisere sine drømmer og nå sine mål.
Aust-Agder er et kreativt og spennende fylke med et kunnskapsrikt, innovativt og mangfoldig
næringsliv. Hele fylket må tas i bruk for å videreutvikle arbeids- og næringslivet. Vi vil jobbe
for et variert arbeidsliv og bosetting i hele fylket. Arbeid til alle sikrer gode levekår,
velferdsutvikling, likestilling og integrering.
Næring og arbeidsliv
Aust-Agder Arbeiderparti vil drive en aktiv næringspolitikk. Gjennom arbeid skapes verdier
for samfunnet, og arbeid for alle er viktigste virkemiddel for å bedre levekår og hindre
fattigdom.
Fylket vårt har et stort potensial i å videreutvikle lønnsom næring innen flere områder. Vi vil
støtte aktivt opp om næringsklynger innen ulike bransjer, og bidra til samarbeid og
verdiskaping på tvers.
For å motivere kvalifisert arbeidskraft til å bo og jobbe i fylket, er det viktig med et arbeidsliv
som aktivt samarbeider med fagbevegelse, og bidrar til å skape engasjerte medarbeidere.
Derfor vil Aust Agder Arbeiderparti
 at fylkeskommunen skal være en samarbeidspartner for å videreutvikle eksisterende
og ny næring
 tilrettelegge for videreutvikling av bransjesamarbeidet mellom bedriftene i landsdelen
 prioritere næringssvake deler av fylket, blant annet gjennom fortsatt støtte til
regionale næringsfond og innovasjon Norge
 støtte aktivt opp om næringsklynger innen industri, teknologi og reiseliv
 bidra i markedsføring, tilrettelegging og styrking av reiselivs- og opplevelsesnæringen
fra hei til kyst
 tilrettelegge for økt lokal matvareproduksjon og økt verdiskapning i skogbruket
 sikre og tilrettelegge for en bærekraftig forvaltning av naturressursene i fylket og i
Skagerrak
 stille krav om norske lønns- og arbeidsvilkår i alle anbudsprosesser i Aust Agder
fylkeskommune
 begrense antall underleverandører til to ledd ved anbud, for å motvirke sosial
dumping
 at fylkeskommunen kun benytter firma med tariffavtale, som følger arbeidslivets
regler, og forplikter seg til å ha lærlinger
 fjerne ufrivillig deltid i fylkeskommunen

Kultur
Kunst, kultur, idrett og frivillighet gjør samfunnet rikere på opplevelser og bidrar til
verdiskapning. Kulturarven er en uerstattelig kilde til innsikt, identitet og opplevelse. AustAgder har en unik historie å vise til gjennom sin kyst- og innlandskultur. Vi forvalter vår
kulturarv på vegne av kommende generasjoner, og det er vårt ansvar at den ikke forringes.
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Idrett og kultur betyr mye for mestring og helse, og er en brobygger mellom mennesker.
Frivillig arbeid aktiviserer folk til meningsfylt og samfunnsnyttig innsats, og de frivillige
organisasjonene yter betydelige bidrag til samfunnet.
Derfor vil Aust-Agder Arbeiderparti
 støtte opp om etablering og videreutvikling av idretts- og kulturaktiviteter i
lokalsamfunnene
 prioritere tiltak for barn, unge og funksjonshemmede innenfor idrett og kulturliv, og
arbeide for å inkludere grupper som faller utenfor i samfunnet
 arbeide for å sikre en forutsigbar basisstøtte til drift av frivillige organisasjoner
 sikre idretten en finansiering på linje med landsgjennomsnittet
 at tilskudd som gis til nybygg og renovering av kulturbygg, bidrar til å oppfylle ny
Norsk Standard for musikklokaler
 arbeide for støtteordninger slik at offentlige kultur-, øvings og utstillingslokaler blir
tilgjengelige på gunstige vilkår
 styrke bibliotektjenesten i alle deler av fylket ved å bidra til utviklingsprosjekter der
moderne teknologi og muligheter tas i bruk
 benytte stipend for å rekruttere og beholde utøvende kunstnere i eget fylke
 arbeide for et bredere arbeidsmarked for kulturarbeidere, via støtte til
helårsarrangører og entreprenørprosjekter
 støtte og videreutvikle en bredde av festivaler i Aust-Agder, som har betydelige
ringvirkninger for nærings- og kulturlivet
 etablere og videreutvikle kulturelle tiltak i forbindelse med de videregående skolene,
samt støtte talentutvikling
 innføre en ordning med kulturrabatt for ungdom på ulike arrangementer
Helse
Alle skal ha tilgang til gode offentlige helsetjenester, uavhengig av økonomi og bosted. AustAgder Arbeiderparti vil sikre et helhetlig tilbud ved Sørlandet sykehus, der sykehuset i
Arendal må ha et godt tilbud med fullverdige akuttfunksjoner.
Vi ønsker også å fortsette arbeidet med å få tannhelsetjenesten likestilt med andre
helsetjenester, og opprettholde et godt tannhelsetilbud i hele Aust-Agder.
Aust-Agder Arbeiderparti vil at folkehelsearbeidet på Agder skal bli fulgt opp med særlig
fokus på forebygging, levekår og likestilling.
Derfor vil Aust-Agder Arbeiderparti
 fortsette arbeidet med å få tannhelsetjenesten likestilt med andre helsetjenester
 opprettholde en desentralisert struktur på tannklinikkene i fylket, og gjennomføre tiltak
for å sikre rekruttering av tannleger i distriktene
 tilrettelegge for forebyggende aktiviteter og fremme god folkehelse, blant annet
gjennom friluftsrådene
 arbeide for å beholde og videreutvikle dagens tilbud ved Sørlandet sykehus.
Sykehuset i Arendal må fortsatt gi et godt tilbud med fullverdige akuttfunksjoner
 arbeide for å endre dagens måte å styre og finansiere sykehusene på, blant annet
ved å gjeninnføre lokal folkevalgt styring
 jobbe aktivt forebyggende mot rus- og psykiske problemerv ved å øke kunnskapene
og øremerke midler inn i de videregående skolene
 støtte prosjekter som fremmer gode tiltak innen likestilling, folkehelse og levekår
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Utdanning
Aust-Agder Arbeiderparti vil at barn og unge skal bli best mulig i stand til å ta de
utfordringene de møter. Derfor vil vi ha en god og inkluderende offentlig videregående skole,
der alle har lik rett til utdanning.
Aust-Agder Arbeiderparti ønsker å sikre økt gjennomføring ved å få til en bedre overgang fra
ungdomsskolen til videregående skole, og ved at skolene i større grad tilpasser seg den
enkelte elev sitt behov. Vi vil også sørge for at alle elever med rettigheter får et reelt tilbud
om fullføring av sin utdannelse.
Derfor vil Aust-Agder Arbeiderparti























påvirke og stimulere offentlige instanser og privat næringsliv til å videreføre og
oppfylle målene i ”Samfunnskontrakten for flere læreplasser”
at undervisningsmateriell og utstyr skal være relevant og oppdatert
øke gjennomføringen, blant annet gjennom utplassering i bedrifter og tettere
oppfølging av elever ved å invitere lokale bedrifter til nærmeste ungdoms- og
videregående skole
at faget prosjekt til fordypning(PTF) får de rammer som trengs for at kvaliteten på
faget blir styrket i våre videregående skoler, og at det skal gis tilbud om å få PTF i
bedrifter
arbeide for å opprettholde og videreutvikle det desentraliserte videregående
skoletilbudet i fylket
Videreutvikle internattilbudet ved de videregående skolene
supplere den kommunale helsesøstertjenesten ved å ansette eget helsepersonell
med en spesiell kompetanse innen rus og psykiatri på våre videregående skoler
styrke voksenopplæringstilbudet, spesielt innen norskopplæring, gjennom skole og
praksisplasser
bedre kvaliteten på undervisningen gjennom relevant kompetanseheving av de
ansatte i videregående skole, og innføre en hospiteringsordning for yrkesfaglærere
bidra til å styrke Universitetet i Agder ved blant annet å støtte etableringen av
Sørlandslab (Mechatronic Innovation Lab)
videreutvikle tilbudet om sommerskole, slik at flere elever får fullført skoleåret
sørge for god elevmedvirkning i skolen, blant annet gjennom en god dialog med AustAgder elev- og lærlingråd, samt bruke den årlige elevundersøkelsen aktivt for å
forbedre våre skoler
styrke og videreutvikle Sørlandet fagskole for å møte behovet for denne type
kompetanse
inngå et forpliktende samarbeid mellom fylkeskommunen og kommunene for å bedre
utgangspunktet til den enkelte elev i overgangen til videregående opplæring
videreføre garantiordningen for tilskudd til bedrifter som tar inn lærlinger og
lærekandidater med særskilte behov
utarbeide en helhetlig plan for økt gjennomføring i videregående opplæring, der
innføring av praksisbrevordningen kan være et av tiltakene
bedre skoleskysstilbudet for ungdom i distriktene slik at flere får mulighet til å bo
hjemme mens de er i videregående opplæring
at det skal være gratis arbeidstøy og sikkerhetsutstyr for alle yrkesfagelever
ta vare på de mindre yrkesfagene
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Miljø og energi
Aust-Agder Arbeiderparti ønsker å satse på miljøvennlig energiproduksjon, for å skape flere
arbeidsplasser i fylket, samtidig som vi tar vare på miljøet vårt. Vi mener at det offentlige skal
ha et sterkt eierskap til naturressursene våre, for eksempel i Agder Energi. På den måten får
fellesskapet glede av de verdiene som skapes, samtidig som vi kan bruke disse selskapene
aktivt til å utvikle et mer bærekraftig samfunn.
Aust-Agder Arbeiderparti ønsker også at det skal være enkelt for folk å få gode
naturopplevelser. For å få dette til, må vi blant annet verne om allemannsretten, støtte opp
under arbeidet til friluftsrådene i fylket, og gjøre flere friluftsområder tilgjengelige for
innbyggerne våre.
Derfor vil Aust-Agder Arbeiderparti









være en pådriver for miljøbasert , og arbeide for forsterking av fordelingsnettet
legge til rette for flere småkraftverk og biobrenselanlegg
at fylkeskommunen skal være klimanøytral, blant annet ved å sette høye miljøkrav i
egen virksomhet og ved anbud
arbeide for å sikre allemannsretten ved å gjøre flere friluftsområder og en
sammenhengende kyststi tilgjengelig for befolkningen
arbeide for å få fjernet krypsiv i vann og vassdrag
ta vare på kulturlandskapet for å hindre gjengroing
beholde det offentlige eierskapet i energiselskaper som Agder Energi
at fylkeskommunen skal bruke elbiler i egen virksomhet, og bidra til en utbygging av
ladestasjoner i alle fylkets kommuner

Samferdsel og kommunikasjon
For å få til en positiv utvikling i Aust-Agder fremover, er god infrastruktur helt avgjørende.
Aust-Agder Arbeiderparti mener det er nødvendig med en rask utbygging og forbedring av
veinettet vårt. Vi trenger en tydelig satsing på stamveiene våre, E18, Rv9 og Rv41.
I tillegg er gode fylkesveier en viktig forutsetning for utvikling av bosetting og næringsliv i hele
fylket. Samtidig som vi får på plass et moderne veinett, må vi også satse på kollektivtrafikken
med gode buss- og ferjeforbindelser og en mer effektiv jernbane.
Derfor vil Aust-Agder Arbeiderparti
 være en pådriver for bedre mobil- og bredbåndsdekning i hele fylket
 legge press på staten slik at strekningen E18 Tvedestrand-Arendal står ferdig senest
i 2018
 være en pådriver for å få på plass en tidsplan for den videre utbyggingen av E18
 at utbyggingen av RV9 fullføres med gul stripe til Hovden og videre mot Haukeli innen
2023
 at man skal komme i gang med planlegging og utbedring av RV41 KristiansandBrunkeberg
 prioritere utbygging av gang- og sykkelveier ved skoler og barnehager
 arbeide for å flytte mer av tungtransporten over på jernbane og skipstransport
 bidra til å få etablert en ny veiforbindelse til Arendal Havn, Eydehavn
 videreutvikle kollektivtilbudet i fylket, ha gode rabattordninger og flere avganger der
det er grunnlag for det, samt redusere bruken av ståplasser
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arbeide for å redusere kjøretiden med jernbane på strekningen Kristiansand-Oslo
gjennom en sammenkobling av Sørlandsbanen og Vestfoldbanen
styrke vedlikeholdet av fylkesveinettet og utbedre «flaskehalser»
bygge ut FV42 med gul stripe mellom Arendal og Evje
prioritere belysning av veier med stor trafikk for å bedre sikkerheten
tilrettelegge for flere pendlerparkeringsplasser langs hovedfartsårer for å øke bruken
av kollektivtransport og samlekjøring til og fra jobb

Framtidas Aust-Agder
Arbeiderpartiet vil at Aust-Agder i framtida skal være en attraktiv landsdel å bo og arbeide i.
For å nå dette målet må vi sikre alle innbyggerne en trygg oppvekst, utdanning, arbeid,
nødvendige helsetjenester og en aktiv alderdom. Universell utforming må være en målsetting
i alle deler av samfunnet.
Derfor vil Aust-Agder Arbeiderparti








arbeide for å sikre kvaliteten og bredden i tilbudet ved Sørlandets sykehus, ved blant
annet å styrke medisinfaglig forskning og utvikling. Sykehuset i Arendal må
videreutvikles med et godt tilbud, herunder fullverdige akuttfunksjoner
jobbe for å få bygd et nytt fengsel i Aust Agder.
jobbe for å sikre en god polititjeneste som ivaretar lokalkunnskap og tryggheten til
innbyggerne
tilrettelegge for at hele utdanningsløpet har en kvalitet og måloppnåelse, minst
påsaammme nivå som landsgjennomsnittet, slik at flere fullfører videregående
utdanning
redusere reisetida på jernbanen, gjennom å jobbe for en sammenkobling mellom
Sørlandsbanen og Vestfoldbanen. På sikt må det bygges en jernbane langs kysten
beregnet for høy hastighet med god kapasitet
ta i bruk de lokale naturressursene og legge til rette for et næringsliv som er
konkurransedyktig nasjonalt og internasjonalt
respektere resultatet av folkeavstemmingen fra 2011 om fylkessammenslåingen av
Aust- og Vest-Agder
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