Aust-Agder Arbeiderparti
Årsmøte 17.mars 2018
Årsmøtedokumenter

PRAKTISK INFORMASJON OM ÅRSMØTET
1. Årsmøtet i Aust-Agder Arbeiderparti og Vest-Agder Arbeiderparti avholdes på
Scandic Sørlandet hotell, Sørlandsparken Kristiansand. Møtene avholdes i hver sin
sal som ligger ved siden av hverandre. Når årsmøtene i våre to fylkesparti er ferdig
før lunsj, blir salene slått sammen til en, og kommunepartiene vil bli plassert
annerledes enn på årsmøtene i de to fylkespartiene. Det er derfor viktig at du rydder
med deg sakene dine når årsmøtet i Aust-Agder Arbeiderparti er ferdig. Det vil bli
hengt opp en oversikt over plassering på utsiden av salen.
2. De som har bedt om å få årsmøtedokumentene i trykket versjon, vil få det delt ut på
møtet. Øvrige får dokumentene kun elektronisk.
3. Reiseregninger må fylles ut, undertegnes og leveres ved avslutningen av møtet, eller
senest innen en uke etter årsmøtet, dersom reiseutgiftene ønskes refundert.
4. Det forutsettes mest mulig samordnet kjøring og at de som kommer fra samme
kommuneparti kjører sammen.
5. Regning for hotellopphold blir sendt til fylkespartiet som videresender til ditt
kommuneparti (fylkespartiet dekker for styret, ft-gruppa og gjester). All belastning som
gjøres på rommet må den enkelte gjøre opp selv.
6. Rom og måltider er i utgangspunktet bestilt i henhold til den tilbakemelding du har gitt
partikontoret. Gi beskjed straks dersom det blir endringer i dette.
7. Møtet starter lørdag 17. mars kl.10.00 presis! Alle skal registreres og får utdelt
navneskilt m.m. før dette, så du må være ute i god tid.
8. Bruk navneskilt under hele møtet. NB! Lever skiltet tilbake ved møtets slutt!

Se for øvrig flere praktiske opplysninger i dokumentheftet til stiftelsesmøtet i Agder
Arbeiderparti

Kjøreplan
Lørdag 17.mars
Kl 10.00

Åpning v/ leder Jon Rolf Næss

Kl 10.15

SAK 2 Konstituering

Kl 10.30

SAK 3 Årsberetning 2017

Kl 11.00

SAK 4 Regnskap 2017

Kl 11.15

SAK 5 Sammenslåing av Aust-Agder og Vest-Agder Arbeiderparti

Kl 11.20

SAK 6 Garantifondet - endring

Kl 11.30

Avslutning og lunsj

Kl 12.30

Åpning av stiftelsesmøtet for Agder Arbeiderparti (Eget dokument)
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SAK 2 – KONSTITUERING
SAK 2a - GODKJENNING AV INNKALLING
Styrets innstilling: Innkallingen godkjennes

SAK 2b - GODKJENNING AV FULLMAKTER
Fylkessekretæren redegjør for saken og innstiller på at fullmaktene godkjennes.
SAK 2c – GODKJENNING AV SAKSLISTEN
Styrets innstilling:
1.
2.

3.
4.
5.
6.

Åpning
Konstituering
a.
Godkjenning av innkalling
b.
Godkjenning av fullmakter
c.
Godkjenning av sakslisten
d.
Valg av dirigent og sekretær
e.
Godkjenning forretningsorden
Årsberetning for 2017
Regnskap for 2017, herunder beretning fra kontrollkomiteen
Sammenslåing av Aust-Agder og Vest-Agder Arbeiderparti
Avslutning

SAK 2d – VALG AV DIRIGENT OG SEKRETÆR
Styrets innstilling:
Som dirigent velges fylkesleder Jon Rolf Næss og som sekretær velges fylkessekretær

SAK 2e – FORRETNINGSORDEN
Styrets innstilling:
1.
2.
3.
4.
5.

Årsmøtet holdes for åpne dører. Publikum har adgang i den grad plassen tillater
det.
Alle saker avgjøres ved alminnelig flertall dersom ikke vedtektene angir annet.
Til alle saker har representantene rett til ordet to ganger i samme sak, med
henholdsvis 3 og 1 minutter. Det gis ikke anledning til replikkordskifte.
Forslag skal leveres skriftlig og signert av forslagstiller til dirigenten.
Protokollen fra årsmøtet godkjennes av fylkesstyret for Agder Arbeiderpart.

SAK 3 – ÅRSBERETNING 2017
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Aust-Agder Arbeiderparti
Årsberetning 2017
Sist årsmøte
Sist årsmøte ble avholdt på Clarion Tyholmen hotell i Arendal 18. og 19.mars 2017. Det var 82
personer tilstede ved møtets begynnelse, hvorav 57 med stemmerett.
Leder Jon Rolf Næss ønsket velkommen og introduserte kulturinnslag ved elever fra Dahlske
videregående skole: Oscar Andreas Haug, Håkon Huldt-Nystrøm, Håvard Skotterud, Elise
Sløgedal. De sang og spilte tre låter, og fikk deretter hver sin rose av leder.
Jon Rolf holdt deretter en minnetale over de medlemmene som var gått bort i perioden, et
minutts stillhet. Deretter holdt Jon Rolf sin åpningstale.
Leder av Arbeiderpartiets kvinnenettverk og leder av stortingets Utenriks- og forsvarskomite
Anniken Huitfeldt holdt hovedinnledningen
Årsmøtet behandlet også 45 innkomne forslag, som etter debatt og en runde i
redaksjonskomiteen, endte med 20 vedtak/uttalelser. Årsmøtet vedtok også å igangsette en
prosess med mål om å slå sammen Aust-Agder og Vest-Agder Arbeiderparti i mars 2018.
For øvrig ble vanlige årsmøtesaker som årsberetning, regnskap/budsjett, handlingsplan og valg
behandlet.

Årsmøtet foretok følgende valg:
Fylkesstyre
Leder
Nestleder
Studieleder
Leder kvinnenettv.
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
1.vara
2.vara

Navn
Jon Rolf Næss
Gro Bråten
Robert C. Nordli
Vanja Grut
Per Kristian Lunden
Anne M. Holmberg
Reidar Saga
Josef Hæier
Inger Løite
Kirsten L. Hegland
Siw Johannessen

Kommune
Bykle
Lillesand
Arendal
Arendal
Risør
Grimstad
Åmli
Arendal
Gjerstad
Tvedestrand
Tvedestrand
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Landsstyrerepresentanter:
Representant
1. Gro Bråten
Representant
2. Robert C. Nordli

Lillesand
Arendal

Vararep. for 1:
Vararep. for 2:

Vanja Grut
Per Kristian Lunden

Arendal
Risør

Kontrollkomite
Leder
Medlem
Medlem
1. Varamedlem
2. Varamedlem

Liv Andersen
Eva-Kristin P.-Eriksen
Atle Svendal
Helge Røed
Britt Ingrid Andersen

Arendal
Lillesand
Arendal
Lillesand
Evje og Hornnes

AOFs representantskap
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
1. vara:
2. vara:
3. vara:
4. vara:

Ole Henrik Grønn
Reidun Aamland Andersen
Solveig Helljesen
Arne August Larsen
Siw Johannessen
Thor Åge Christiansen
Sig Tove Aasen
Per Åge Nilsen

Risør
Lillesand
Arendal
Grimstad
Tvedestrand
Arendal
Iveland
Froland

Landsmøtedelegater:
Tellef Inge Mørland
Cecilie K. Hanssen
Kristine Hallingstad
Per Kr. Lunden
Nina Jentoft
Sanjin Kazagic
Agnes Norgaard

Arendal
Lillesand
AUF
Risør
Arendal
Grimstad
LO

Varadelegater:
Ramani K. C. Nordli
Kim Pedersen
Linda Hye
Hans Blattmann

AUF
Valle
Birkenes
Bykle

Styret fikk fullmakt til å oppnevne medlemmer til felles valgkomite med Vest-Agder.

Valg foretatt av fylkesstyret:
Arbeidsutvalget
Jon Rolf Næss
Gro Bråten
Robert C. Nordli
Vanja Grut – 1.vara
Per K. Lunden – 2.vara

Partiets medlemmer i
samarbeidskomiteen:
Jon Rolf Næss
Gro Bråten
Robert C. Nordli

Representant til AUFs fylkesstyre:
Josef Hæier
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Partikontoret
Partikontoret har også i denne perioden vært ledet av fylkessekretær Per Åge Nilsen og
Linda M. Hansen er ansatt i 50% stilling som kontormedarbeider. Fra april til valgdagen var
Kristine Hallingstad ansatt som valgmedarbeider i full stilling.

Møtevirksomheten:
Det har i 2017 blitt avholdt 8 møter i fylkesstyret og behandlet 61 saker med smått og stort.
Det har i tillegg vært et fellesmøte med fylkesstyret i Vest-Agder AP. I forkant av noen av
møtene i fylkesstyret har det også vært avholdt møter i arbeidsutvalget og valgkamputvalget.

Representantskapsmøter
7.juni ble det avholdt representantskapsmøte på partikontoret i Arendal med 36
representanter tilstede. På dagsorden stod status for fylkessammenslåingsprosessen og
fylkesordfører Tellef Inge Mørland innledet. Det ble deretter en engasjert debatt.
Fylkessekretæren innledet deretter om valgkampen og kontingent- og vervearbeid.
9.oktober ble årets andre representantskapsmøte avholdt på partikontoret i Arendal med 31
representanter tilstede. Her innledet først fylkessekretæren om prosessen med
sammenslåing av fylkespartiene, og deretter innledet Gro om arbeidet i fellesnemda og
samarbeidet med fylkestingsgruppa i Vest-Agder med påfølgende debatt. I sak 2 innledet
Jon Rolf om evaluering av den sentrale valgkampen, og fylkessekretæren om de lokale
resultatene og opplegget for lokal evaluering. Også her var det påfølgende debatt med
mange innspill som ble tatt med videre. Til sist orienterte fylkessekretæren om
medlemssituasjonen og ba alle kommunepartiene om å ta ansvar for å kontakte de ubetalte
medlemmene. Han orienterte også om skoleringsoppleggene «Kvinner på topp» og
grunnopplæring i partiets organisasjon.

Kvinnenettverket
I perioden har kvinnenettverket planlagt og gjennomført et arrangement under Arendalsuka
for kvinnenettverket i fylket hvor Anniken Huitfeldt deltok. Kvinnene i nettverket jobbet under
stortingsvalget hardt med å profilere og støtte opp om vår 2. kandidat Cecilie KnibeHanssen, som dessverre ikke nådde opp i kampen om fast stortingsplass.

Leder i kvinnenettverket, Vanja Grut, har deltatt på en samling i kvinnenettverket nasjonalt.
Pga valgår, ble det kun arrangert et møte i kvinnenettverket i 2017. På samlingen som var i
november, ble det diskutert hvordan vi skal jobbe for å motivere flere kvinner til å ta verv i
partiet, og ikke minst, hvordan vi skal få kvinner til å stille til gjenvalg.
Retningslinjene om seksuell trakassering ble også diskutert i lys av #metoo-kampanjen som
startet i høst. Kort tid etter startet håndteringen av varslingene mot Trond Giske, og leder i
kvinnenettverket i Aust-Agder var tidlig ute i media og engasjerte seg i debatten.
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Det var åtte søkere fra Aust-Agder til lederutviklingsprogrammet «Kvinner på topp 2017-18»,
og 300 søkere fra hele landet. Derfor var det kun en deltaker fra Aust-Agder som fikk plass,
og det var Vanja Grut. Siden det var så mange søkere, har kvinnenettverket besluttet å bruke
midlene som vanligvis brukes på Fernanda Nissen-seminar i Oslo, til å arrangere lokale
«Kvinner på topp»-kurs/samlinger i fylkene. Det planlegges nå et felles kurs sammen med
Vest-Agder i løpet av 2018.
Det har også vært arrangert et møte blant kvinnekontaktene i kommunepartiene for å se på
innspill til retningslinjene om seksuell trakassering som skal revideres sentralt i lys av
varslingssakene som har kommet i kjølvannet av #metoo.

Veteranforum
Veteranforumet som ble dannet høsten 2016 er en uformell organisasjon som har som
formål å skape debatt, kommunikasjon og sosial kontakt blant Arbeiderpartiets medlemmer i
Aust-Agder. Forumet har særlig fokus rettet mot medlemmer som står utenfor arbeidsliv og
aktivt politisk virke, men alle samlinger er åpne for alle interesserte partimedlemmer. Det ble
utarbeidet egne retningslinjer for arbeidet i forumet, og disse ble godkjent i fylkesstyret i
februar 2017. Et arbeidsutvalg bestående av Helge Røed, Brit K. Hoel og Per-Kristian
Finstad har vært initiativtakere og stått ansvarlig for aktiviteten.
Første samling i 2017 var med
tidligere LO-leder Yngve Hågensen
15.februar. Han var utfordret til å
snakke rundt temaet
«Sosialdemokratiet i en Trump-tid».
Det tok han også utgangspunkt i,
men han talte også engasjert om
historie, ideologi og dagsaktuelle
politiske saker. Det var fullt hus
med mer enn 40 personer, på
partikontoret og mange benyttet anledningen til å kommentere og stille spørsmål til Yngve.
Han avsluttet møtet med en appell til alle om å stå på i valgkampen for et regjeringsskifte til
høsten.
Andre samling var allerede 15.mars. Da inviterte veteranforum til et møte på Kuben i
Arendal. Temaet var Arendalskrakket og stiftelsen av Arbeiderpartiet i Arendal i 1887. Kuben
har laget en spennende utstilling om krakket og forfatteren Johs. G. Torstveit har skrevet en
spennende bok om disse to dramatiske begivenhetene i landets og distriktets historie. Han
holdt foredrag og det var en omvisning i utstillingen. Her deltok ca. 25 personer.
22. juni ble det arrangert et stort
åpent møte mellom Thorvald
Stoltenberg og partiveteran
Arne Eilertsen i E-teateret i
Lillesand. Eilertsen hadde
ønsket seg dette møtet i gave
for over 70 års
partimedlemskap. Salen var
fullsatt med langt over 100
tilhørere som lyttet til en svært
interessant samtale om fred,
forsoning og frihet mellom de to
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veteranene. Arrangementet var et samarbeid mellom Lillesand Arbeiderparti, fylkespartiet og
veteranforum.

Årets siste samling var 6. november. Da hadde forumet invitert stortingsrepresentant og
tidligere partisekretær Martin Kolberg til å snakke om Arbeiderpartiets situasjon etter valget
og veien videre. Martin holdt et engasjerende foredrag der han analyserte valget og
årsakene til det dårlige resultatet for Arbeiderpartiet. Men, han løftet også blikket og talte
engasjerende og ideologisk om veien videre for partiet. Også denne gang var det fullt hus på
partikontoret med nesten 50 frammøtte. Mange hadde spørsmål og synspunkter som Martin
besvarte og oppsummerte til slutt.
En spinnoff-effekt av dette møtet var at fylkespartiet, i samarbeid med kommunepartiene i
vest-fylket, inviterte medlemmene til et tilsvarende møte samme kvelden på Grimstad
vertshus. Martin holdt også der et kritisk, engasjerende og ideologisk innlegg. Også her var
lokalet fylt opp med rundt 40 deltakere.

Fagligpolitisk samarbeid
Det fagligpolitiske samarbeidet på fylkesplan har vært bra i perioden. Samarbeidskomiteen
mellom LO og Arbeiderpartiet ble revitalisert i 2016, med Gro Bråten som leder. I 2017 har
det vært avholdt to møter i tillegg til de faste mandagsmøtene. Komiteen har særlig jobbet
med plan for valgkampen, de månedlige fagligpolitiske frokostmøter og samarbeidsavtaler
med Fagforbundet. I tillegg har samarbeidskomiteen diskutert framtidig organisering og
arbeid i forbindelse med sammenslåing av fylkespartiene.
Det har vært arrangert
fagligpolitiske mandagsmøter
hver siste mandag i måneden
hele året unntatt i feriene. Dette er
ment som en uformell møteplass
mellom faglige tillitsvalgte og våre
fremste politikere. Det settes
normalt ikke opp dagsorden på
forhånd, men aktuelle saker blir
diskutert. Frammøtet varierer,
men det er alltid noen tilstede og
saker blir diskutert og løftet videre
til andre fora.
Det har i løpet av året vært jobbet
videre med å få på plass samarbeidsavtaler mellom Fagforbundet og Arbeiderpartiet i hver
enkelt kommune og på fylket. Dette som en oppfølging av en tilsvarende avtale sentralt, og
som har som hensikt å bedre kontakten og samarbeidet lokalt. Resultatet av dette at det er
inngått avtaler i de aller fleste kommuner samt fylkeskommunen og fylkespartiet.

Ellers er det løpende gjennom året god kontakt mellom partiet og LO. Det at vi er
samlokalisert er en stor fordel. Dette gir mulighet til å holde hverandre godt informert og at
saker kan følges opp raskt og effektivt. Det er også gjensidig representasjon i fylkesstyret og
i LOs styre for fylkeskonferansen, noe som gjør det løpende fagligpolitiske samarbeidet
enklere og bedre. Fylkesleder, stortingsrepresentant, fylkessekretær m.fl. blir invitert og
deltar også på LOs fylkeskonferanser gjennom året. Dette er en arena hvor vi treffer de

SIDE 8 | ÅRSMØTE AUST-AGDER ARBEIDERPARTI | 17. MARS 2018 | 1907-2018

fremste tillitsvalgte i hele fylket og er viktig for det fagligpolitiske arbeidet. Vi blir også av og til
invitert til årsmøter og representantskap i enkelte forbund.

Landsmøtet
Arbeiderpartiets landsmøte gikk av stabelen i Oslo 20.-23. april. En engasjert delegasjon fra
Aust-Agder var aktivt med i det fire dager lange politiske verkstedet. Helse/sykehus,
skole/levekår, arbeid og samferdsel var blant temaene som delegatene engasjerte seg i.

Fra venstre: Nina Jentoft, Per Åge Nilsen, Agnes Norgaard, Kristine Hallingstad, Jon Rolf Næss, Cecilie K.
Hanssen, Jonas G. Støre, Sanjin Kazagic, Tellef Inge Mørland, Per K. Lunden og Gro Bråten.

Aust-Agder Arbeiderparti hadde på forhånd sendt inn en rekke forslag til landsmøtet og
delegatene fulgte disse videre opp. Mange av temaene ble tatt opp fra talerstolen, med
hovedvekt på helse/sykehus og privat kontra offentlige tilbud, skole/levekår med fokus på
tidlig innsats, arbeidsledigheten med fokus på ungdom, samferdsel med vekt på
sammenkobling av Sørlandsbanen og Vestfoldbanen og selvfølgelig valgkamp og
organisasjon.
Aust- og Vest-Agder fikk spesiell oppmerksomhet på landsmøte, blant annet på grunn av den
høye arbeidsledigheten i landsdelen. Landsmøtet vedtok en enstemmig uttalelse om partiets
politikk for Sørlandet, der fylkespartiene fikk gjennomslag for en rekke forslag, deriblant at
Agder har mulighet til en sentral rolle i oppbyggingen og utviklingen av miljøvennlige
energikilder i Norge. Det omfattet også ambisjonen om å bli verdensledende på datalagring,
og satsing på Bio-energi.
I forberedelsene til landsmøtet hadde Aust-Agder-delegasjonen felles møte med
delegasjonene fra Vestfold, Telemark og Vest-Agder og disse fylkene stod sammen om en
rekke saker av felles interesser.
Aust-Agder Arbeiderparti var ellers godt representert i de viktige landsmøtekomiteene.
Robert C. Nordli var medlem av valgkomiteen og Per Kristian Lunden medlem av
redaksjonskomiteen for andre politiske saker. I redaksjonskomiteen for programmet hadde
Aust- og Vest-Agder Ap felles representant i Astrid Hilde.
I tillegg til alle de politiske sakene ble det jobbet aktivt for å sikre at sentralstyremedlem Jon
Rolf Næss fikk fornyet tillit i sentralstyret. Det gjorde han og ble gjenvalgt av et enstemmig
landsmøte.
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1.mai
Stortingskandidat Cecilie Knibe Hanssen
var hovedtaler på det store tradisjonsrike
1.mai-arrangementet på Eydehavn. I
strålende solskinn talte hun engasjert til
de flere hundre frammøtte. Hovedparolen
for årets 1.mai var «Trygge jobber – nytt
flertall» og dette var også hovedtema for
Cecilies tale. Hun sa blant annet at Norge
trenger ett nytt flertall som skyver Erna ut
av statsministerstolen, og som vil bety
slutt på midlertidighet i arbeidslivet. Det
vil også bety en ny kamp for trygghet i
arbeidslivet og kamp for faste hele
stillinger. Hun talte også om at et
regjeringsskifte vil bety en ny æra for
fellesskolen hvor de unge vil få like muligheter til utdanning i en fellesskole som bygges opp
og ikke ned - og at de unge vil få en kortere vei inn i arbeidslivet.
I tillegg til Cecilies hovedtale på Eydehavn, holdt fagforeningsveteran Jan Arild Andersen og
AUFer Jon Hørsdal Buckner appeller.
Her følger en oversikt over de øvrige arrangementene mange rundt om i fylket 1. mai:
Risør:
Stortingskandidat Cecilie Knibe Hanssen holdt også hovedtalen i Risør. Ordfører og
stortingskandidat Per Kristian Lunden holdt appell.
Grimstad:
Her holdt nestleder i Aust-Agder Arbeiderparti og gruppeleder i fylkestinget, Gro Bråten,
hovedtalen i Apotekergården. Fidan Mamedova fra LO og Mona Lajili fra AUF holdt appeller.
Evje og Hornnes:
Ved arrangementet på Furuly holdt sentralstyremedlem og leder i Aust-Agder Arbeiderparti,
Jon Rolf Næss, hovedtalen. Appell ved AUF-leder Vilde Haugland Bjorå.
Birkenes:
Hovedtale ved LOs distriktssekretær i Aust- og Vest-Agder, Agnes Norgaard. Appell ved Liv
Schipper, fagforeningsleder for Fellesforbundet. Birkenes kommunehus
Gjerstad:
Hovedtale ved stortingsrepresentant Freddy de Ruiter i Almuestaua.
Valle:
Hovedtale ved fylkestingsmedlem Venke Anny Nes i Hylestad Soknehus, Rysstad.
Vegårshei:
Hovedtale ved nestleder i Aust-Agder Arbeiderparti og gruppeleder i fylkestinget, Gro Bråten,
appell ved varaordfører John Geir Smeland, på Fjellheim.
Åmli:
Hovedtale ved stortingskandidat og leder i Birkenes Arbeiderparti, Linda Hye på Åmli rådhus.
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Tvedestrand:
Hovedtale ved stortingskandidat og fylkestingsmedlem Kristine Hallingstad. Appell ved leder i
Tvedestrand Arbeiderparti Vidar Engh. Tvedestrand gamle rådhus.
Lillesand:
Hovedtale ved leder i Fagforbundet og sentralstyremedlem Mette Nord, appell ved AUFer
Erika Cummings.

Valgkampen 2017
Planlegging av valgkampen startet
allerede på årsmøtet i 2016. Da ble
Handlingsplan for valgseier 2017
diskutert og godkjent. Denne trakk
opp langsiktige målsettinger og
strategier for videreutvikling av
organisasjonen og for stortingsvalget.
Planen inneholdt også konkrete tiltak,
som skolering, rekruttering og
forberedelser til valgkampen. På
årsmøtet i 2017 var valgkampen eget
tema og planen ble oppdatert i
etterkant. På grunnlag av dette
utarbeidet valgkamputvalget en
konkret plan for den intensive
valgkampen.

Det var stor enighet om å satse maksimalt på å få inn både Tellef Inge Mørland og Cecilie
Knibe Hanssen på Stortinget, og at vi dermed ville bidra sterkt til et regjeringsskifte. Som et
ledd i dette ble 3.kandidat Kristine Hallingstad ansatt som valgmedarbeider på heltid fra
medio april og fram til valgdagen. I tillegg ble Cecilie frikjøpt fra sin jobb i til sammen 6 uker,
gjennom et samarbeid mellom LOs distriktskontor, Fagforbundet og fylkespartiet.
De fremste kandidatene stod på tidlig og sent gjennom hele valgkampen. Det var alt fra ulike
aksjoner, stands, husbesøk, arbeidsplassbesøk, medieutspill/leserinnlegg og debatter til å
ledsage partiledelsen rundt om på de ulike besøkene.

Vårkampanjen
Den utadrettede valgkampen startet med vårkampanjen som gikk fra avslutningen av
landsmøtet og fram til lørdag 13.mai, som var hovedaksjonsdag over hele landet.
Vi hadde denne lørdagen standsaktivitet på 18 steder, fordelt på 13 kommuner. I tillegg
hadde 2 kommunepartier husbesøk i dagene før. Til sammen ble det delt ut 3000 roser og
3500 løpesedler i løpet av siste uka. Det var stor aktivitet på sosiale medier og mange
sendte leserinnlegg til lokalavisene i perioden.

Arendalsuka
Arendalsuka åpnet mandag 14. august, og deretter gikk det slag i slag med mer enn 700
store og små arrangementer. Nærmere 40 sentrale representanter for Arbeiderpartiet/AUF,
med hele partiledelsen i spissen, deltok i over 150 debatter og arrangementer i løpet av uka.
Våre fremste stortingskandidater deltok også i flere debatter i løpet av uka.
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Årets første høydepunkt var den store partilederdebatten, som ble avholdt i kulturhuset
allerede første kveld. Her stilte selvfølgelig Jonas Gahr Støre opp, sammen med de øvrige
partilederne. Jonas ble kåret til debattens suverene vinner og sentrale medier hyllet
innsatsen hans. Kulturhuset var fylt til randen med publikummere, og mange flere fulgte
debatten på storskjermer rundt omkring i byen. De fleste av Arbeiderpartiets sympatisører
fulgte debatten sammen med LO i Bankgården, der LO vartet opp med både mat og kultur.
I forkant av partilederdebatten inviterte kvinnenettverket alle kvinner til et sprudlende
kickoff på partikontoret. Her møtte det 25-30 engasjerte kvinner med leder av det sentrale
kvinnenettverket, Anniken Huitfeldt i spissen. Hun holdt en flammende tale til en lydhør
forsamling. Alle våre kvinnelige stortingskandidater ble også presentert.
Et annet høydepunkt var partitimen på
Kanalplassen torsdag ettermiddag. Da
disponerte Arbeiderpartiet scenen en
time og rundt 7-800 tilhører fulgte
arrangementet. Partiets nestleder Hadia
Tajik og partisekretær Kjersti
Stenseng holdt tale og de to fremste
stortingskandidatene i begge
Agderfylkene ble presentert. Det var også
musikalske innslag, lykkehjul og grilling
av pølser.
Vi hadde som vanlig stor stand i politisk
gate hver dag hele uka. Her var det livlig aktivitet hele tiden, med diskusjoner og utdeling av
brosjyrer og materiell. Her hadde vi også et veldig populært lykkehjul med fine premier.
Mange kom innom for en prat, prøvde lykken og fikk med seg en vaffel og kaffe eller vann.
Mange av våre kandidater og frivillige valgmedarbeidere deltok på standen. De fleste
sentrale representantene var også innom i løpet av uka.

Grasrotkampanje/husbesøk
Det ble som i tidligere valgkamper satset stort på en aktiv grasrotkampanje i hele fylket. Alle
kommunepartiene bidro til det, særlig gjennom standsaktivitet og husbesøk. De største
kommunepartiene/lagene begynte med stands allerede første helgen i august, de øvrige
fulgte på i helgene etterpå. Alle hadde stands de siste to lørdagene før valget. Som vanlig
prioriterte fylkespartiet de store markedene i fylket. Det startet med Naturligvis på Evjemoen,
fortsatte med Dølemomarknaden og ble avsluttet med Brokelandsheia. På disse stedene
stilte fylkespartiet med kandidater og andre tillitsvalgte, samt roser og annet materiell.
Mange kommunepartier og lag
gjennomførte også mange
husbesøksaksjoner i ukene før valget og
innsatsen fra mange frivillige var stor. Til
sammen ble det delt ut ca. 20.000 roser i
valgkampen, anslagsvis 8-10.000 av de på
husbesøk. Det ble også gjennomført endel
andre aksjoner som kaffeaksjoner,
kollektivaksjoner mm.
Siste uka før valget fikk vi styrket
bemanningen på kontoret ved at assisterende partisekretær Kristine Nordenson,
organisasjonssjef Kathrine H. Hansen og medierådgiver Eivind Vad Petersson kom ned for å
bistå med valgkampinnspurten. Dette ga et skikkelig oppsving i valgkampinnspurten og
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inspirerte mange til ekstra innsats. Den hjelpen vi fikk da var helt uvurderlig og medførte en
masse kampanjeaktiviteter og mediesaker vi ellers ikke hadde hatt ressurser til å
gjennomføre. Helt i sluttfasen kom også Andreas Olsen fra Fagforbundet sentralt og hjalp til
med kampanjeinnspurten.

Sentrale besøk
Partileder Jonas Gahr Støre var på mange besøk i Aust-Agder i løpet av sommeren og fram
til valgdagen. Hans tilknytning til fylket gjennom sin hytte i Kilsund, gjør at han deltar på noen
aktiviteter også i ferien. I juli startet det med at han var innom standen under Flostaregattaen. Senere i juli deltok han i en debatt under Kystkulturuka i Tvedestrand, og deretter
besøkte han partiets stand. Her hadde Tvedestrand Arbeiderparti tatt initiativ til å mobilisere
partifeller fra andre deler av fylket, og mange møtte fram. Et par dager senere dukket Jonas
opp igjen på Villvinmarkedet i Risør sammen med vår ordfører. Dette var ikke et
partiarrangement, men ga likevel positiv medieomtale. Det samme gjelder avdukingen av
bysten av Nils Hjelmtveit på Eydehavn torg. Her var Jonas invitert til å avduke bysten og han
holdt i den anledning en tale.
Valgkampen ble for alvor sparket i
gang siste uka i juli, da Jonas startet
sin valgturne langs kysten på SørVestlandet. Han startet i Bergen i
begynnelsen av uken og var innom
mange steder før han landet i
Kristiansand mot slutten av uka.
Derfra gikk turen med båt gjennom
Blindleia til Lillesand. Her fikk han
blant annet orientering om Sup og
Stup-festivalen og han fikk demonstrert «dødsing» fra stor høyde. Han var også innom
standen som Lillesand Ap hadde rigget i sentrum, og holdt en kort appell, før turen gikk
videre til Arendal. I Arendal besøkte han også standen som var satt opp i sentrum, før han
avla Canal Street et lite besøk. Dagen etter startet han i Risør hvor partiet hadde rigget opp
stand, og han holdt også her en appell. Deretter møtte han noen skoleelever som hadde
igangsatt en aksjon mot plastsøppel og besøkte «Lysthuset» som nylig hadde mottatt en
bygningsvernpris.
Jonas var også en svipptur innom fylket, da han gjestet NRKs sommertog på Nelaug, og han
var som tidligere omtalt tilbake under Arendalsuka. Han kom også på en snarvisitt siste
lørdagen før valgdagen. Da rakk han et par husbesøk i Arendal, før han deltok på takfest for
frivillige på taket av partikontoret. Her ble de frivillige som gjorde en ekstra valgkampinnsats
fredag kveld og lørdag ettermiddag invitert spesielt. Jonas holdt en takketale til disse.
Nestleder Trond Giske turnerte Aust-Agder lørdag 12.agust. Da besøkte han 12 av 15
kommuner i løpet av 8 timer. Han startet i Gjerstad tidlig på morgenen og kjørte sammen
med våre kandidater fra kommune til kommune. På alle stoppesteder møtte han lokale
partifolk med ulike opplegg. Selv om det ble korte stopp på de forskjellige stedene, ble det
oppmerksomhet rundt stuntet og resultatet ble mange oppslag i lokalavisene og på sosiale
medier. Turneen endte i Arendal på ettermiddagen, der Trond talte på
valgkampsamling/kickoff som fylkespartiet arrangerte i Bankgården. Han deltok også på flere
arrangementer under Arendalsuka.
I forlengelsen av Arendalsuka besøkte nestleder Hadia Tajik helsestasjonen i Arendal med
fokus rundt tema jenter, psykisk helse og gjennomføring i videregående skole. Deretter
besøkte hun Øygardens institutt i Grimstad der tema var eldreomsorg/demens/frivillighet.
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Hun rakk også å besøke partiveteran Arne Eilertsen til en prat om høyreekstremisme,
sammen med Dagbladet.
Også partisekretær Kjersti Stenseng besøkte fylket i løpet av valgkampen. Foruten under
Arendalsuka, var hun her også en av de siste dagene før valget. Det var et ledd i 50-timerskampanjen som vi igangsatte siste dagene før valget for å mobilisere ekstra kraft i
innspurten. Hun besøkte først en skole i Lillesand, og deretter Aust-Agder karrieresenter i
Grimstad. Hun var også innom standen på UIA i Grimstad, før dagen ble avsluttet med stand
og husbesøk i sentrum.

Profilering/media
Vi la opp til en offensiv og tydelig medieprofil der hovedmålet var å markedsføre de fremste
kandidatene og fokusere på vår mulighet for å få to på tinget, og dermed bidra til
regjeringsskifte. De ble utarbeidet en egen strategi for dette arbeidet og vi fikk hjelp fra
sentralt til å lage en medieplan for de siste ukene av valgkampen. Vi lyktes bare delvis med
strategien overfor media, men fikk på noen få saker i de regionale mediene i valgkampen.
Det er fortsatt vanskelig for oss å komme på i den grad vi ønsker. Det ble lagt svært mye
arbeid i å få på saker, uten at det ga særlig resultater. I lokalavisene derimot er det lettere å
komme på, og det benyttet vi oss av i stor grad.
Vi brukte vår facebook-side svært
aktivt i valgkampen, til å
presentere kandidater og kjøre
utspill. Vi brukte også en god del
penger på å sponse saker her. I
sum nådde vi ut til svært mange
gjennom sosiale medier, men mye
negative kommentarer, særlig fra
høyresiden, reduserer for den
politiske nytteverdien av dette.
Vi brukte også en god del ressurser på reklameplakater bak på 10 busser i regionen og på
nettreklame i Agderposten. I sluttfasen av valgkampen ble det også annonsert ganske mye i
papiraviser over hele fylket. Felles for disse kampanjene var fokus på de to fremste
kandidatene og våre viktigste saker.
Det ble også besluttet å lage en egen brosjyre med presentasjon av kandidatene og de
viktigste sakene. Denne ble distribuert sammen med en stemmeseddel til husstandene over
hele fylket.

Ungdomsvalgkamp
AUF bidro godt i
valgkampen, særlig under
Arendalsuka og ikke minst i
skolevalgene. Her gjorde
AUFerne en formidabel
innsats og jubelen stod i
taket på AUFs
skolevalgvake da
resultatene fra Aust-Agder
ble offentliggjort. Det ble
suveren seier til
Arbeiderpartiet med en
SIDE 14 | ÅRSMØTE AUST-AGDER ARBEIDERPARTI | 17. MARS 2018 | 1907-2018

framgang fra 2013 på 7,5%. H/FrP gikk tilbake over 20%. Ingen tvil om at ungdommen i
Aust-Agder ville ha både Tellef Inge og Cecilie på tinget og ny regjering. Dette ga også ny
inspirasjon og fornyet tro på at det var mulig å vinne valget.

Valgresultatet
Valgresultatet i Aust-Agder ble dessverre en gedigen nedtur i her, som i resten av landet.
Håpet og troen på at vi skulle klare å få inn både Tellef Inge og Cecilie var tilstede helt inn
mot valgdagen, ikke minst basert på en lokal meningsmåling siste uka som viste at vi kun
manglet et par hundre stemmer. Valgresultatet viste imidlertid at FrP gjorde et mye bedre
valg enn målingen viste, slik at vi i realiteten manglet flere tusen stemmer.
Det er likevel noen lyspunkter ved resultatet i Aust-Agder sammenlignet med resten av
landet. Vi hadde en mindre tilbakegang enn gjennomsnittet for landet, og avstanden på 2 %
til landsgjennomsnittet er den minste avstanden som har vært siden 1985. Uten å legge for
mye i det, kan vi kanskje ta dette som et tegn på at vi i hvert fall gjorde en relativt sett
brukbar valgkamp i Aust-Agder.
Vi arrangerte valgvake på «Lille Andevinge» og Arendal Bluesband varmet opp til første
valgdagsmåling. Da det nokså tidlig ble klart at vi gjorde et relativt dårlig valg, sank stemning
betraktelig og valgvaken ebbet tidlig ut.
Her følger en oversikt over resultatene for Arbeiderpartiet fra hver enkelt kommune:
Rangert
etter
oppslutning
1
2
3
4
5
6
Snitt
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Kommune

2017

2013

%endring

Risør
Åmli
Arendal
Gjerstad
Vegårshei
Tvedestrand
Aust-Agder
Evje
Bygland
Froland
Bykle
Valle
Lillesand
Grimstad
Birkenes
Iveland

32,1
30,9
29,2
27,2
27,1
25,4
25,4
24,2
23,6
22,4
20,8
20,8
20,8
20,8
19,3
14,9

35,5
37,8
31,3
32,4
31,6
28,0
28,0
30,2
28,9
29,2
28,0
25,2
22,0
21,9
19,2
19,0

-3,4
-6,9
-2,1
-5,2
-4,5
-2,6
-2,6
-6,0
-5,3
-6,8
-7,2
-4,4
-1,2
-1,1
0,1
-4,1

Evaluering av valgkampen
Valgkampen ble grundig evaluert i flere omganger både i fylket og nasjonalt. Alle
kommunepartiledere, valgkampledere, fylkesstyret og kandidatene ble invitert til å komme
med innspill til evalueringen av den sentrale valgkampen. På bakgrunn av disse innspillene,
ble det utarbeidet et samlet innspill fra fylkespartiet som ble sendt til sentralstyret. Mange
kommunepartier sendte også egne innspill direkte til sentralt.
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Samtidig ble kommunepartiene og lagene bedt om å komme med innspill til evalueringen av
vår lokale valgkamp. En oppsummering av de innspillene som da kom, ble lagt fram for
representantskapsmøtet i oktober og dannet utgangspunkt for debatten der. Dette ble så tatt
videre i fylkesstyret som konkluderte og utarbeidet en samlet evalueringsrapport. Denne
rapporten inneholdt en rekke konklusjons- og læringspunkter som det er viktig at blir tatt med
videre når neste valgkamp skal planlegges.

Skolering – kompetanseheving
Det ble satset mye på skolering i valgåret. I slutten av 2016 og begynnelsen av 2017 ble
organisasjonsskoleringen gjennomført. Da hadde mer enn 50 tillitsvalgte i kommunepartiene
gått gjennom denne skoleringen. Deretter ble det fokus på valgkampskolering. Vi startet med
eget kurs for alle listekandidatene over to dager, og de tre fremste deltok også på sentral
kandidatskolering.
Deler av årsmøtet ble også viet valgkampskolering, som ble fulgt opp med fire regionale
samlinger for kommunepartiene i tiden etterpå. Til sammen deltok over 80 tillitsvalgte/frivillige
på denne skoleringen. Mange kommunepartier fulgte dette opp igjen med lokale samlinger
med skolering. I begynnelsen av den intensive valgkampen inviterte vi også til
valgkampkickoff med Trond Giske i Bankgården. Her deltok rundt 60 tillitsvalgte og frivillige
valgmedarbeidere.

Medlemstall
Vi fikk dessverre en liten nedgang i medlemstallet også i 2017. Vi ble til slutt 1382 betalende
medlemmer, en nedgang på 28 sammenlignet med året før. Av det totale medlemstallet var
91 nyinnmeldte i fjor. Det betyr at vi mistet 119 medlemmer fra året før, mange av disse av
naturlige årsaker. Vi hadde få aktive utmeldinger, men mange lar rett og slett være å betale
kontingenten, uvisst av hvilken grunn. Tallene viser at vi har en stor jobb å gjøre for å nå
målet om økt medlemstall i årene som kommer.
Det må imidlertid påpekes at det er forskjeller kommunepartiene imellom, og vi vil særlig
framheve Tvedestrand Arbeiderparti som i 2017 fikk 12 nye medlemmer og økte totaltallet
med 10. Lillesand Ap fulgte hakk i hel med en økning på 7 medlemmer og Birkenes med en
økning på 3 medlemmer. Dette står det stor respekt av og de fortjener honnør for jobben
som er gjort!
Her følger en oversikt over medlemsutviklingen 2011 – 2017:
Kommuneparti
Arendal
Birkenes
Bygland
Bykle
Evje & Hornnes
Froland
Gjerstad
Grimstad
Iveland
Lillesand
Risør
Tvedestrand
Valle
Vegårshei
Åmli
SUM

2011 2012 2013 2014 2015 2016
373 378 365 428
433 431
54
51
46
51
51
48
38
38
37
41
44
42
31
27
26
30
31
29
63
59
69
75
80
77
65
64
65
64
68
63
70
69
61
64
65
64
156 151 158 165
161 163
30
23
21
25
27
27
101
99 103 111
117 107
115 109
99 105
108
98
75
70
71
72
74
73
49
48
48
50
45
51
80
74
71
69
71
68
71
74
69
80
77
69
1371 1334 1309 1430 1452 1410

Betalt pr. Herav
31.12.2017 nye
412
26
51
4
41
0
26
1
73
5
61
2
61
1
158
12
26
1
114
16
97
4
83
12
52
2
63
2
64
3
1382
91
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DIFF
16-17
-19
3
-1
-3
-4
-2
-3
-5
-1
7
-1
10
1
-5
-5
-28

Lagene
Sentrum
Vestre
Eydehavn
Tromøy
Flosta
Sum:

2011 2012 2013 2014 2015 2016
158 164 155 175
186 167
87
82
86 106
102 106
66
67
67
74
75
86
34
34
31
38
39
43
28
31
26
35
31
29
373 378 365 428
433 431

Betalt pr.
31.12.2017
162
103
82
40
25
412

Nye
betalt
11
5
6
3
1
26

DIFF
16-17
-5
-3
-4
-3
-4
-19

Økonomi
Årsmøtet i 2017 godkjente et offensivt budsjett der
det ble satset ekstra mye på valgkampen. Totalt
ble det avsatt 600.000 netto til valgkampen, og det
ble budsjettert med et underskudd på 500.000.
Resultatet viser at det i valgkampen ble brukt
omtrent på krona det som var budsjettert. Men, på
grunn av innsparinger og økte inntekter på andre
områder, så ble sluttresultatet forbedret med ca.
200.000 i forhold til budsjettet.
Dette betyr at regnskapet legges fram med et underskudd på kr. 302.424, mot budsjettert
500.000. Underskuddet er dekket ved overføring fra egenkapitalen som dermed er på kr.
606.216 ved årsskiftet.
Underskuddet er et resultat av en villet og planlagt satsing på valgkampen. Ved god
økonomisk styring har vi klart å redusere dette underskuddet betraktelig og styret er godt
fornøyd med det økonomiske resultatet.
Det vises for øvrig til regnskapsfremleggelsen i årsmøtet.

Avslutning
Det har gjennom hele 2017 vært stor aktivitet i hele partiorganisasjonen. Skolering,
forberedelser og gjennomføring av stortingsvalgkampen har stått sentralt. I tillegg til alt som
er nevnt i denne beretningen, har fylkespartiet hatt aktiviteter i forbindelse med sentrale
kampanjer, jobbet med enkeltsaker, og deltatt på aktiviteter sammen med kommunepartiene,
AUF og fagbevegelsen. Etter valget har vi også jobbet mye sammen med Vest-Agder
Arbeiderparti for å forberede sammenslåingen at fylkespartiene i 2018.
Vi takker alle medlemmer, tillitsvalgte og samarbeidspartnere i kommunepartiene, AUF og i
fagbevegelsen for innsatsen i perioden, og ser fram til et fortsatt sterkt og godt samarbeid for
felles mål om frihet, likhet og solidaritet.

Jon Rolf Næss /s/
Leder

Gro Bråten/s/
Nestleder

Vanja Grut/s/
Leder kvinnenettverket

Robert C. Nordli /s/
Studieleder

Per Kristian Lunden/s/
Styremedlem

Inger Løite /s/
Styremedlem

Anne Merete Holmberg/s/
Styremedlem

Reidar Saga/s/
Styremedlem

Josef Hæier/s/
Styremedlem

Kirsten L Hegland
1.vara

Siw Johannessen
2.vara

Stian D. Skaare
Nestleder AUF

Per Åge Nilsen/s/
Fylkessekretær
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Årsberetning for fylkestingsgruppa 2017:
Gruppa består nå av:
Gro Bråten, Lillesand, Fylkesordfører (fra 25.10.17)
Nils Johannes Nilsen, Arendal, Fylkesutvalg, samferdsel og miljø
Venke Anny Nes, Vegårshei, Fylkesutvalg, utdanningskomiteen
Dag Eide, Tvedestrand, gruppeleder, komiteleder utdanning
Eva Nilsen, Risør. Samferdsel og miljøkomiteen
Lars Marius Nilsen, Froland. Samferdsel og miljøkomiteen
Kristine Hallingstad, Lillesand. Kultur, næring og helsekomiteen
Bård Nylund, Gjerstad. Kultur, næring og helsekomitte
Anne Merete Holmberg Grimstad Samferdsel og miljø
May Lene Noddeland Arendal Kultur, næring og helse
Følgende endringer skjedde i løpet av 2017:
Tellef Inge Mørland ble valgt inn på stortinget ved høstens stortingsvalg. Det var tidlig avklart
at KrF og Sp ville stå ved samarbeidsavtalen, der Arbeiderpartiet skulle ha fylkesordføreren.
Gro Bråten ble dermed valgt som fylkesordfører på fylkestinget den 24.10.17. Som en
konsekvens av dette valget måtte gruppa omrokkeres med ny gruppeleder, ny komiteleder
utdanning, nytt medlem i fylkesutvalget og bytting av komite for 2 representanter.
Marcel Traeet meldte seg, meget overraskende, ut av partiet i begynnelsen av september,
uten noen foranledning til å drøfte hva det handlet om. Han meldte seg direkte inn i Høyre.

Budsjett:
Vi har ambisjoner på vegne av alle i Aust-Agder til å leve gode liv, og med små sosiale
forskjeller. Vi satser på utdanning, kompetanseheving og livslang læring.
Vi har lagt til rette for gratis skolefrokost til alle elever i våre videregående skoler.
Vi har stort fokus på yrkesfag gjennom flere lærlingplasser og tidlig formidling til
lærekontrakt.
Arbeid er nøkkelen til et godt liv for den enkelte.
En av de viktigste oppgavene fylkeskommunen har ansvaret for er videregående opplæring.
Det å sikre at ungdommene og befolkningen har fagbrev eller studiekompetanse blir enda
viktigere fremover for å få eller beholde arbeid. Det ble derfor på initiativ fra oss vedtatt å
opprette en ny stilling som karriereveileder ved Karrieresenteret fra 01.08.2018.
Risør vg skole, Møglestu vg skole og Hornnes vg skole har ulike utfordringer inn mot et nytt
felles Agder. Vi ba hver av skolene om å sette i gang et utviklingsprosjekt for å kartlegge
utfordringene og foreslå tiltak for å sikre skolenes fremtid, gjerne i samarbeid med
kommunen, næringsliv og andre aktører. Hver skole får kr. 200 000 til kostnader knyttet til
utviklingsprosjektet.
Det gis 10 millioner ekstra til asfaltering av fylkesveier, fordelt over 2 år.
Næs Jernverksmuseum har en sentral rolle i fylkets museumslandskap. Næs er også fylkets
tusenårssted. For at museet skal utvikles til å ivareta jernverkshistorien nasjonalt, må museet
tilføres mer driftsmidler. Vi økte derfor det årlige tilskuddet til museet med kr. 350 000.
Arendal kulturhus har en regional funksjon for Aust-Agder. Det årlige driftstilskuddet ble økt
med kr. 410 000.
Levekår:
Arbeiderpartiet har vært en pådriver for å få i gang tiltak og prosjekter knyttet til levekår.
Rapporten «Ett Agder» viser til levekårsutfordringene i øst, vest og indre Agder. Vi ber derfor
fellesnemnda ta initiativ til at det settes i gang prosjekter knyttet direkte til disse
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utfordringene. I den forbindelse kan det være aktuelt å arrangere en oppstarts-konferanse. Vi
ber også om at det utredes praksisrettede alternative modeller i samarbeid med
arbeidsmarkedsbedriftene/NAV for å få flere til å fullføre med fagbrev. Vi ber om at det blir
søkt om at Aust-Agder/Agder blir forsøksfylke/-region for samordning av virkemidler fra NAV.
Avvikling av bufferfondet for konsesjonskraft-inntekter:
Fylkestinget vedtok, på posisjonens initiativ, å avvikle bufferfondet for konsesjonskraftinntekter, og fordele midlene i 2017, 2018 og 2019 med 1/3 hvert år. Fondet var ved
inngangen til 2017 på 41.6 millioner. Midlene skal anvendes på aktivitet utenfor
fylkeskommunal virksomhet, og skal fremme utviklingen i hele eller deler av fylket. Her legger
vi inn penger til bla e-helse, Raet nasjonalpark, Vegårshei ski og aktivitetssenter,
kystkultursatsning, penger til bredbåndsutbygging, etablering av blått senter på Flødevigen
m.m. Dette vil gi et løft og styrke fylket inn mot en sammenslåing av Agderfylkene i 2020.
Sammenslåing av Aust- og Vest- Agder fylker:
Forberedelse til ett Agder fra 01.01.2020 er i gang. Det første felles fylkesting ble avholdt på
Revsnes hotell på Byglandsfjord den 21.06.17. Her ble det fattet vedtak om at navnet på det
nye fylket skal være Agder, det nye fylkestinget skal ha 47 medlemmer, og fellesnemda skal
bestå av 11 medlemmer fra hvert fylke. Den nye fylkeskommunen skal styres etter
formannskapsmodellen.
Det har vært avholdt 3 møter i fellesnemda og det partssammensatte utvalget høsten 2017.
Møtene har handlet om konstituering, flytting og samlokalisering av Fagskolen til Grimstad
og virkemidler til berørte ansatte ved flytting av kontorsted.
Det har så langt vært krevende møter, og vi har ikke fått landet endelige
samarbeidsform/møteform med gode prosesser. Det krever også mye med å samordne både
innad i partiet, i posisjonen, og på tvers av fylkesgrensa.
Fellesnemda: Arbeiderpartiet er representert med Gro Bråten (nestleder), Nils Johannes
Nilsen og Dag Eide.
Partssammensatte utvalget: Gro Bråten (leder)
Det er også nedsatt en arbeidsgruppe som ser på politisk organisering. Der er vi representert
ved Nils Johannes Nilsen.
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SAK 4 – REGNSKAP FOR 2017
Legges fram på møtet

SAK 5 – SAMMENSLÅING AV AUST-AGDER OG VEST-AGDER ARBEIDERPARTI

1.

Aust-Agder Arbeiderparti slår seg sammen med Vest-Agder Arbeiderparti og
danner Agder Arbeiderparti med virkning fra 17.3.2018. Agder Arbeiderparti
overtar de to fylkespartienes eiendeler og forpliktelser fra samme dato.

2.

Fylkeskommunale saker skal behandles av representantskapet når styret for
fylkestingsgruppa ber om det, når et flertall i fylkestingsgruppa krever det eller når
fylkesstyret bestemmer det. I perioden 17. mars 2018 og så lenge Vest-Agder og
Aust-Agder fortsatt har fylkesting, så kan Arbeiderpartiets fylkestingsgrupper i
Vest-Agder og Aust-Agder be om at fylkeskommunale saker behandles i
representantskap. I de tilfeller fylkestingsgruppa i det ene fylket ønsker det og det
er formålstjenlig, så kan beslutningen i slik saker fattes av representanter kun fra
kommunene i det aktuelle fylket. Dette krever at sakene ikke berører eller får
konsekvenser for det andre fylket eller det sammenslåtte fylket. I saker hvor det
vurderes å kalle inn kun representanter fra kommuneparti i det ene fylket, gjøres
vurderingen av disse konsekvensene av fylkesstyret. I saker hvor slike saker
legges frem i representantskapet, gjøres vurderingen av et samlet
representantskap.

3.

Stiftelsesmøtet gjennomføres med det antall delegater og etter den utregning som
interimsstyret har innstilt på i forslag til stiftelsesmøtet.

SAK 6 – GARANTIFONDET - ENDRING
Legges fram på møtet
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