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KVÅSFOSSEN      
SØRNORSK LAKSESENTER, Lyngdal kommune 

I juni 2014 ble laksetrappa i Lygna ferdigstilt. Anlegget er særlig 
tilrettelagt for at publikum kan følge med på laksen og sjøørreten 
sin vandring gjennom laksetrappa og deres gyting i fossen. Anlegget 
ble realisert som et offentlig spleiselag. Grunneierne står for den 
daglige driften av anlegget, og eier også rettighetene til attraksjonen. 
Det er Rever og Drage Arkitekter som har tegnet bygget i Kvåsfossen. 
Bygget ble i 2017 tildelt Lyngdal kommunes byggeskikkpris.

Foto omslag og denne siden: Tom Auger, Rever & Drage Arkitekter
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Fakta om Vest-Agder fylkeskommune

ØKONOMI
Tall i mill. kr 2017 2016
Netto driftsinntekter -2 325,5 -2 273,0
Netto driftsutgifter  2 114,9               2 060,6
Brutto driftsresultat 
– ekskl. avskrivninger -322,6 -257,9

Netto driftsresultat -237,2 -174,5 
Regnskapsmessig resultat 
(mindreforbruk) -66,2 -75,2 

Driftsutgifter fordeling på
rammeområder:
Folkevalgte, styring og kontrollorgan 20,8 21,3
Utdanning 1 206,6 1 200,1
Tannhelse 99,9 100,0
Regional 197,9 193,7
Fylkesvei og fylkesveiferjer 284,5 264,3
Kollektivtrafikk inkl. TT-transport 274,6 263,0
Stabsenheter og fellestjenester 136,7 124,3

 Finans:
Netto finans (renter og avdrag) 85,3 83,4
Lånegjeld 1 379,5 1 345,0
Lånegjeld per innbygger i kr 7 396 7 305
Investeringer 463,5 317,3
Rente- og avdagsbelastning
(renter+avdrag/driftsinntekter*100)

3,3 3,6

Gjeldsbelastning i % 
(nto. lånegjeld vs. bto. driftsinntekter) 44,7 44,0

NØKKELTALL
2017 2016

Antall elever i vgs. per 01.10 6 752 6 642
Antall lærekontrakter per 31.12 1 780 1 827
Nye lærekontrakter 960 860
Fullført/bestått skoleår (1 år) i % 84,4 83,1
Fullført/bestått vgo. (5 år) i % 75,4 74,4
Bestått – fagbrev i % 92,6 95,0
Antall km fylkesvei 2 072 2 070
Antall km gang- og sykkelvei 125 90
Antall passasjerer – kollektivt 10 165 000 9 774 830
Antall passasjerer – ferjer 266 244 268 177

PERSONAL
2017 2016

Antall årsverk 1 476 1 455
Antall ansatte 1 647 1 635
Fordelt på kjønn
% andel kvinner 60,3 59,8
% andel menn 39,7 40,2
 Fordeling lederstillinger
% antall kvinner 49,6 46,7
% antall menn 50,4 53,3
 Fordeling deltid 
% antall kvinner 71,8 73,3
% antall menn 28,2 26,7

% sykefravær 5,4 4,8

Driftsutgifter per rammeområde Brutto- og netto driftresultat
Tall i mill. kr

  Politisk område  0,9 % 
  Utdanning  54,3 %
  Tannhelse  4,5 %
  Regional  8,9 %
  Fylkesvei  12,8 % 
  Kollektivtrafikk  12,4 %
  Stab/felles  6,2 %

  Brutto driftsresultat   Netto driftsresultat
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Vest-Agder fylke er det sydligste fylket i Norge. Fylket er relativt lite, det dekker 
et areal på 7276,4 km². Kystlinjen strekker seg fra Åna Sira (grensen mot Rogaland), 
til grensen mot Aust-Agder og er på hele 709 kilometer. Fylket har 15 kommuner. 
Bortimot 90 pst. av fylkets befolkning bor i kystkommunene. Innbyggertallet  
var 01.01.18 på 186 532 (økning på 1,3 pst. fra 2017).

Vest-Agder fylkeskommune ledes politisk av fylkestinget, som velges gjennom 
fylkestingsvalget hvert fjerde år. Fylkesordføreren, som velges av fylkes tinget, 
er øverste politiske leder i fylkeskommunen.

Vest-Agder fylkeskommune er en betydelig arbeidsgiver med rundt 1650 ansatte. 
Fylkeskommunens hovedadministrasjon er samlet i fylkeshuset som ligger i  
Kristiansand. Administrativ leder er fylkesrådmannen. Fylkeskommunen er i senere 
år gitt et forsterket ansvar for regional utvikling. Fylkeskommunen har ansvaret for 
de videregående skolene, fylkesveier, kollektivtrafikk og tannhelsetjenesten i 
tillegg til betydelige oppgaver innenfor næringsutvikling, kultur, samferdsel, 
samfunns planlegging mv. For en mer detaljert presentasjon av mangfoldet 
anbefales et besøk på vår hjemmeside: www.vaf.no

Les mer om Vest-Agder

Kortversjon av
Regionplan Agder 2020

Arealfordeling – Vest-Agder

Kilde: SSB / Statens kartverk
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  Fjell  33 %
  Tettsteder  1 % 
  Ferskvann  8 %
  Myr  4 %
  Jordbruk  2 %
  Skog  52 %

http://www.vaf.no
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Sammen er vi sterke, samlet blir vi sterkere

•  Arbeidet med Likestilt Arbeidsliv

•  Utarbeidelsen av Folkehelsestrategi for  
 Agder 2018–2025

•  Etablering av Invest in Agder

•  Fellesprosjektet Uthavner i verdensklasse

Dette er kun et lite utvalg av områder hvor de to 
fylkeskommunene har jobbet sammen i 2017. 
Selvsagt er det fremdeles arbeidsområder som 
ikke berøres direkte av samarbeid – Vest-Agder 
fylkeskommune er en selvstendig organisasjon, og vil 
være det helt til 01.01.2020 – men antallet har vært 
økende i lang tid. Det har vært en naturlig utvikling 
fordi vi har fått til så mye gjennom samarbeidet. 

Denne utviklingen nådde en milepæl med vedtaket 
om å opprette Agder fylkeskommune. Fra 2020 skal  
vi ikke lenger bare jobbe sammen, men samlet.  
Ett fylkesting, én organisasjon. Arbeidet med å 
opprette Agder fylkeskommune er i full gang. Kursen 
for en rekke nye regionale satsinger er allerede satt.

En av disse satsingene er Klimaveikart Agder. Som en 
oppfølging av bransjeveikartene, hvor alt fra olje- og 
gassindustrien til prosessindustrien viser hvordan de 

Kristin Tofte Andresen, kst. fylkesrådmann

Aust-Agder fylkeskommune og Vest-Agder fylkeskommune har utrettet mye i  

felleskap de siste årene. Enten det er regionale satsinger, påvirkning av nasjonal 

politikk, eller internasjonalt arbeid – vi jobber stadig tettere sammen.  

Årsberetningen for 2017 viser mer enn noen gang hvor nært og godt samarbeidet 

med Aust-Agder fylkeskommune har blitt.

Viktige hendelser i 2017

Flekkefjord Kultursenter SPIRA

2. til 30. juni

Tatjana Lars Kristian Gulbrandsen

Flekkefjord ungdomsskole 

og Flekkefjord museum

www.flekkefjordkultu
rsenter.no

KUNSTVERK & PAPIRDUKKER

Utstilling        

Miljøfyrtårnsertifisering
- flere av fylkets tannklinikker ble miljøtårnsertifisert  

i løpet av 2017.

Trafikksikkerhetspris
- Samferdselsdepartementets trafikksikkerhetspris  

ble 29. august tildelt Kvinesdal kommune.  
På bildet: Ordfører Per Sverre Kvinlaug og  

statssekretær Tom Cato Karlsen. 

Utstillingen - TATJANA
- et samarbeid med Flekkefjord ungdomsskole,  
Vest-Agder museet i Flekkefjord, Sørlandets sykehus (avdeling 
for barn og unges psykiske helse) og Flekkefjord kommune v/
Flekkefjord kultursenter, Spira.  Målet er å bidra til økt forståelse 
for og aksept for alle, uansett bakgrunn og utseende. 

Skader på fylkesveinettet
- store nedbørsmengder i månedsskifte september/oktober  
medførte betydelig med skader på fylkesveinettet,  
som her på Fv 201 i Holum.

skal bidra til et lavutslippsamfunn, lager Agder nå det 
første regionale klimaveikartet. Her skal kommuner 
og fylkeskommuner, samt deler av industrien, få 
konkrete forslag til tiltak de kan gjennomføre hos  
seg for å kutte klimagassutslipp innenfor områdene 
med størst utslipp.

Samtidig samler både politikere og næringsliv seg 
rundt visjonen om Electric City Agder, og målet 
om å bli verdens første helelektriske region. Det er 
et ambisiøst mål. Men er det en region som kan få 
det til, så er det Agder med vårt store, fornybare 
kraftoverskudd. 

Historien viser hvor mye vi får til når vi samler oss  
om felles mål. Det lover bra for 2018, for opprettelsen 
av den nye fylkeskommunen, og for et samlet  
Agder fra 2020. 

Årsberetningen for 2017 viser at Vest-Agder 
fylkeskommune fremdeles leverer gode tjenester 
innenfor de økonomiske rammene. Regnskapet viser 
et mindreforbruk på 66,2 millioner kroner og  
et driftsresultat på 237,2 millioner kroner. 

Takk for et godt samarbeid gjennom 2017. 

Felles fylkesting
- 1. juni 2017 var en historisk dag. Da møttes de to 

fylkestingene til det første møtet for å gjennomføre 
Stortingets beslutning om å slå sammen Aust-Agder 

og Vest-Agder. Fra venstre fylkesrådmann Arild Eielsen, 
fylkesordfører Tellef Inge Mørland, fylkesordfører Terje 

Damman og fylkesrådmann Tine Sundtoft.
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Terje Damman (H), fylkesordfører i Vest-Agder

Fellesnemda hadde sitt konstituerende møte  
5. september, og er i full gang med sitt arbeid. Vi er på 
vei til en sterkere og samlet region. Gjennom mange 
års samarbeid kjenner vi til hvilke muligheter og 
utfordringer Agder står overfor, og det kommende  
året skal prioriterte områder og mål for det neste  
tiåret samles i Regionplan Agder 2030. 

Denne årsberetningen viser at muligheter er det 
mange av. Næringsliv, utdanning, kultur og samferdsel 
er alle områder hvor vi opplever en positiv utvikling 
som har vart i mange år. Mulighetsbildet gir et godt 
utgangspunkt og vil danne et fundament for Agder 
fylkeskommune. Det tar vi med oss inn i de siste årene 
som Vest-Agder fylkeskommune og i arbeidet frem  
mot 2030.

Samtidig må vi ta våre utfordringer på alvor. Agder har 
noen særskilte levekårsutfordringer, der særlig vår høye 
andel av uføre og unge på arbeidsavklaringspenger er 
bekymrende. Vår region er heller ikke god nok på å få 

personer med bakgrunn fra Asia, Afrika, Latin-Amerika 
og Øst-Europa utenfor EU/EØS i jobb, og vi skiller oss 
negativt ut på likestillingsstatistikken. 

Mange av levekårsutfordringene har sin rot i 
utenforskap. Vi vet også at mange unge sliter med 
sin psykiske helse. Frem mot 2030 må vi jobbe aktivt 
for å få flere inn i eller tilbake til arbeidslivet. Vi må 
fortsette arbeidet med å skape et mer inkluderende 
og åpent Agder. Den regionale levekårssatsingen som 
er i oppstartsfasen blir viktig her. Det gjør også det 
pågående arbeidet med Likestilt Arbeidsliv og Agder  
for Alle. 

I denne sammenhengen er det gledelig at 
gjennomføringsgraden i våre videregående skoler 
fortsetter å øke, og at Vest-Agder fremdeles er 
ett av de aller beste fylkene i landet på området. 
Gjennomføringsgraden er nå på 75,4 pst., med mål om 
å nå 85 pst. Jo flere som gjennomfører videregående 
skole, jo færre er det som faller utenfor arbeidslivet. Felles fylkesting samlet på Revsnes.

Muligheter og utfordringer frem mot 2030

Et av årets viktigste høydepunkter var felles fylkesting på Revsnes hotell i Byglandsfjord 

21. juni, like i etterkant av Stortingets vedtak om opprettelsen av ett Agder.  

Det markerte starten på det offisielle arbeidet med et nytt fylke. På denne dagen  

fikk vi opprettet en fellesnemd, enighet om den politiske modellen og – ikke minst – 

vedtatt navnet: Agder fylkeskommune.

Kultur fikk også vist sin rolle i levekårsarbeidet med 
sin evne til å skape ettertanke og debatt. I Flekkefjord 
ble utstillingen om Tatjana Lars Kristian Gulbrandsen, 
en lokal kunstner som skilte seg ut gjennom stil og 
klær, vist under temaet Kraften i det å være annerledes. 
Skoleelever fra byen deltok også med sine relaterte verk. 
Gjennom Den Kulturelle Skolesekken fikk nesten 1 800 
elever fra 5. og 6. trinn fra fem forskjellige kommuner 
opplevd utstillinga Ikke bare greit om fattigdom på 
Sørlandet, i regi av Vest-Agder-museet.

Vi forandrer ikke et samfunn gjennom ett prosjekt eller 
på ett år – det vil trolig ta et tiår før levekårene på Agder 
er på nivået de bør ligge på. Men ved å tenke nytt og 
helhetlig i dag, vil de særegne levekårsutfordringene i 
Agder kunne være historie i 2030. 
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Klima er en av fem målsettinger identifisert i Regionplan 
Agder 2020, og er derfor et prioritert område for  
Vest-Agder fylkeskommune. Arbeidet innenfor klima 
har i 2017 vært gjort i nært samarbeid med Aust-Agder 
fylkeskommune, men også andre regionale aktører 
har det vært samarbeid med. Spesielt har samspillet i 
Regionplan Agders Klimagruppe vært viktig.  
De viktigste klimaarenaene/-prosjektene i 2017 er 
nærmere beskrevet under.

Helt siden 2010 har Regionplan Agder 2020 vært 
styrende for klimaarbeidet. Gjennom prosjektet Grønt 
batteri, innspill til Energimeldingen og Grønne Datasentre, 
har Vest-Agder fylkeskommune i samarbeid med  
Aust-Agder fylkeskommune, utviklet en målsetting 
om grønn vekst gjennom regionens fornybare 
kraftressurser og industrielle kompetanse. Gjennom 
årlige arrangementer under Arendalsuka har denne 
målsettingen blitt delt og fått støtte.

Sammen med Aust-Agder fylkeskommune, vil vi trekke 
frem følgende prioriterte satsingsområder fra 2017: 

• Grønn vekst i Agder 

• Innspill til EUs Vinterpakke

• Etablering av Invest in Agder  

• Vedtak om utvikling av merkenavnet Electric city   
 Agder  

• Innspill til Industrimeldingen

• Gjennomføring av klimakurs for kommunene 

• Gjennomføre seminaret - Ta kraften i bruk - under  
 Arendalsuka (i samarbeid med Klimapartnere og Bulk)

• Støtte til utarbeidelse og oppstart av Klimaveikart  
 Agder (ferdigstilles i 2018).

• Klimaregnskap for Agderregionen, rapport levert av  
 CEMAsys.com AS

• Innleie av Mind the Gap for videreutvikling av Electric  
 City Agder. 

Gjennom vedtak i de to fylkesutvalgene i juni, ble et 
prosjekt med mål om å følge opp grønn datasenter 
strategi igangsatt. Viktige mål er å:

• Gjennomføre en prosess for å etablere selskapet   
 Invest in Agder

• Igangsette delprosjekt innenfor området  
 Styrke fiberinfrastrukturen

• Starte et arbeid for å kartlegge aktuelle regionale   
 datasenterlokaliteter 

Gjennom Strategi for ladeinfrastruktur på Agder er det 
gitt tilsagn om støtte til etablering av nye hurtigladere 
i fylket. Støtten utgjør 1/3 av total kostnad, begrenset 

oppad til 15 000 kr. Det ble tildelt seks nye støttebeløp i 
2017, og to nye hurtigladere i Sirdal er blitt ferdigstilt.

Klimapartnere er et offentlig-privat nettverk på Agder 
som jobber for å redusere klimagassutslipp og stimulere 
til grønn samfunns- og næringsutvikling i regionen 
(www.klimapartnere.no). Fylkeskommunen deltar i 
samarbeidet, og gir også økonomisk støtte. 

I tillegg kommer flere nye utredninger og en rekke 
møter med ulike samarbeidspartnere lokalt, regionalt, 
nasjonalt og internasjonalt. Arbeidet med ny grønn 
vekst bygd på regionens fornybare kraftressurser og 
industrielle kompetanse fortsetter i 2018. 

Energitiltak i egen virksomhet
Vest-Agder fylkeskommune gjennomfører kontinuerlig 
tiltak i egen virksomhet som oppfølging av egne  
energi- og klimamål. 

I 2017 ble det gjennomført utskifting av gamle vinduer 
for å hindre trekk og kaldras, samt oppgradering av 
varme- og ventilasjonsanlegg. Gamle lysrørarmaturer er 
skiftet ut med dagens LED-lysarmaturer. LED-armaturer 
har lengre levetid, gir bedre lys og bruker mindre energi. 
I forbindelse med at skolene skal miljøfyrtårnsertifiseres, 
er også energisparing et viktig tema som vil bli fulgt 
opp med egne team på driftsenhetene. 

Selv om vi ser bort fra et betydelig økt areal i skolebygg, 
har energiforbruket i perioden 2009–17 blitt redusert 
med 2 624 100 kWh. I løpet av 2017 utgjør reduksjonen 
74 700 kWh. Alle tall er korrigert for variasjon i 
utetemperatur. 

Miljøfyrtårnsertifisering
I løpet av 2017 ble nesten alle tannklinikkene i 
fylkeskommunen sertifisert. De videregående skolene 
sertifiseres i 2018, og Tangen videregående skole blir 
pilotskole. 

Det etableres miljøfyrtårngrupper på hver driftsenhet. 
På skolene betyr dette medlemmer fra kantine, 
skoleledelse, elevråd, renhold, undervisning og 
driftsoperatører. 

Klimaveikart Agder
På slutten av 2017 ble det satt i gang et arbeid med 
Klimaveikart for Agder. Det er etablert arbeidsgrupper 
for bygg, transport, mat og landbruk samt industri. 
I 2015 tilsluttet Norge seg Paris-avtalen, hvor Norge 
forplikter seg til å redusere sine klimagassutslipp med 
40 pst.  innen år 2030 og 80–90 pst. innen år 2050. 
Klimaveikart Agder skal fremskaffe informasjon/
kunnskap om faktiske klimagassutslipp i regionen, brutt 
ned på hver enkelt kommune og anbefale konkrete 
tiltak for klimagassreduksjon.

Høye mål - lave utslipp

Mål for 2020: Agder har posisjonert seg som en internasjonalt ledende region for  

klimavennlig produksjon og distribusjon av fornybar energi. Den eksportrettede  

industrien i Agder fremstår som et globalt forbilde gjennom høy innovasjon når det gjelder 

klimavennlige produksjonsprosesser og effektiv energibruk. Klimahensyn er et overordnet 

krav i alle regionale og lokale samfunnsbeslutninger. 

Klima

Bilde til venstre: Flombilde fra Drangsholt i Kristiansand.

http://CEMAsys.com
http://www.klimapartnere.no
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Fylkeskommunen er avhengig av et godt samarbeid 
med kommuner, akademia, selskaper, organisasjoner 
og institusjoner for å være en drivkraft for regional 
utvikling. Et viktig verktøy i dette arbeidet er 
samarbeidsavtaler og andre forpliktende avtaler  
med sentrale aktører i regionen.

Samarbeids- og utviklingsavtalene med 
kommunene i Vest-Agder
Fylkeskommunen har inngått samarbeids- og 
utviklingsavtaler med samtlige kommuner i fylket, 
og det ble gjennomført oppfølgingsmøter med 
kommunene i løpet av året. I 2017 ble avtalene med 
Farsund, Kvinesdal og Lindesnes reforhandlet. Avtalene 
vil bli vedtatt i februar 2018. Avtalen med Kristiansand 
vil bli prolongert frem til 2020 i forbindelse med den 
pågående sammenslåingsprosessen med Søgne og 
Songdalen.

Prioriteringer og tiltak for den enkelte kommune blir 
tatt med inn i de nyeste avtalene, som har et sterkt fokus 
på et helhetlig utdanningsløp, frafallsproblematikk og 
behov for læreplasser i offentlig regi. Levekårsfeltet er et 
hovedsatsingsområde, og folkehelsestrategien sammen 
med LIM- og VINN-satsingene og kompetansestrategien 
vil bli innarbeidet i nye avtaler med kommunene.

Regionale utviklingsprosjekter i partnerskap
Aust-Agder fylkeskommune og Vest-Agder 
fylkeskommune samarbeider om et regionalt 
utviklingsprogram for Agder (RUP Agder). Gjennom 
RUP Agder legges rammene for omfattende samarbeid 
innen distrikts- og regionalpolitikken. 

I 2017 var det satt av 50,1 mill. kr i RUP Agder, mot 
50,9 mill. kr i 2016 og 39,8 mill. kr i 2015. Vest-Agders 
andel var på 27,8 mill. kr. RUP Agder følger samme fem 
hovedmål som Regionplan Agder 2020, og i de siste 
årene har det vært en særlig satsing innen området 
utdanning. Totalt 26,1 mill. kr av totalrammen ble brukt 
til tiltak og prosjekter innen dette området i 2017  
(25,6 mill. kr i 2016). Den største enkeltsatsingen var 
Vekst og omstilling Agder hvor det var satt av 7 mill. 
kr. Andre større satsinger var Vitensenter Sørlandet, 
Nærings-klynger som f. eks Globle Centre of Expertise – 
NODE og USUS AS og Innoventus Sør AS.

Utdanning
Det gode liv handler blant annet om at den enkelte 
får mulighet til å delta, og bidra, i samfunns- og 
arbeidslivet.  Fullført og bestått videregående 
opplæring er en viktig plattform for dette. Vest-Agder 
fylkeskommune arbeider systematisk for at ungdom og 
voksne skal nå sine mål. I 2017 startet et forsøksprosjekt 
der fylkeskommunen deltar sammen med NAV fylke, 
Vennesla kommune, NAV Vennesla og Vennesla vgs. 

Målet er økt gjennomføring i videregående opplæring, 
og bedre overgang til arbeidslivet. Vi deltar også i et 
forskningsprosjekt om utdanning og levekår sammen 
med Universitetet i Agder og Agderforskning. 

Vest-Agders arbeid for å kvalifisere voksne innvandrere 
til arbeidslivet, har vakt nasjonal oppsikt.  Vårt viktigste 
bidrag i integrering er å gi våre nye landsmenn en 
mulighet til å få utdanning. Dette er en billett inn i 
arbeidslivet. Vest-Agder tilbyr opplæring mot fagbrev, 
og vi tilbyr også delkompetansekurs. Et delkompetanse-
kurs er for innvandrere med liten eller ingen skolegang 
fra hjemlandet. De vil få opplæring i praktiske mål i 
læreplanen og få et kompetansebevis som viser hvilke 
læreplanmål de har nådd. Vi har delkompetansekurs 
innenfor programområdene restaurant- og matfag og 
renholdsfag. 

LIM – likestilling, inkludering og mangfold
Fylkeskommunens arbeid med likestillings- og 
mangfold i regionen er forankret i Regional plan 
for likestilling, inkludering og mangfold på Agder 
2015–2027 (LIM-planen), samt sak om prioriteringer 
i handlingsprogrammet for 2017. Arbeidet for 
økt likestilling er sentralt i rollen som regional 
utviklingsaktør, og er et bidrag til arbeidet for bedre 
levekår i landsdelen.

Arbeidet med å etablere heltidskultur i regionen har 
blitt betydelig styrket i 2017. Nettverk for heltidskultur 
på Sørlandet har vokst og styrket seg gjennom året. 
En rekke kommuner som deltar har fått kunnskap og 
iverksatt egne heltidsprosjekter. Det ble også lyst ut 
tilskudd til kommuner som ønsket å iverksette tiltak 
eller prosjekter på LIM-feltet, og det ble tildelt midler til 
tre prosjekter for totalt seks kommuner. Alle prosjektene 
har heltidskultur som hovedmålsetting. Disse kommer i 
tillegg til det fireårige prosjektet i Songdalen kommune. 
Det prøves ut ulike tilnærminger og virkemidler for å 
etablere heltidskultur. Erfarings- og kunnskapsdeling er 
en viktig forutsetning, slik at hele regionen kan lære av 
disse prosjektene.

Prosjektet Likestilt arbeidsliv er et flaggskip i arbeidet 
med økt likestilling og inkludering i arbeidslivet. Det 
har vært høy aktivitet i prosjektet i 2017, hvor 16 
virksomheter med totalt 13 000 ansatte i Agder har 
fått bistand til å gjennomføre likestillingsanalyser, 
systematisere arbeidet og heve den likestillingsfaglige 
kompetansen i virksomheten. Det er utviklet 
sertifiseringskriterier på sju innsatsområder, som 
samlet utgjør en helhetlig tilnærming til praktisk og 
konkret likestillingsarbeid. Planleggingen av et nytt 
trinn i prosjektet er igangsatt for å sikre at satsingen 
videreføres.

Samhandling og regional utvikling

Mål for 2020: Agder er preget av tilflytting og betydelig sterkere vekst i folketallet enn 

landsgjennomsnittet. Regionen tiltrekker seg ny kompetanse og nødvendig arbeidskraft,  

og har hatt en vesentlig nedgang av unge på uføretrygd. Arbeidsledigheten er under 

landsgjennomsnittet, og en økende andel av befolkningen har høyere utdanning.  

Agder skiller seg ikke lenger negativt ut på levekårsindeksen og likestillingsindeksen.

Agder for alle
Det gode livet

Bilde til venstre: Kyststi Varnes i Farsund.
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• bedre tverrfaglig samarbeid i folkehelsearbeidet 

• helsefremmende skoler og barnehager 

• bekjempe sosial ulikhet i barn og unges psykiske  
 helse

• møteplasser og aktiviteter i bysentrum/medvirkning

• lokalt rusforebyggende arbeid

Tiltak skal basere seg på lokale folkehelseutfordringer. 
Fylkeskommunens rolle som programfylke er å være 
prosjekteier regionalt, sørge for mobilisering og 
koordinering av arbeidet med kommuner og 
forskningsmiljøer, ha overordnet ansvar for fremdriften 
i et regionalt samarbeidsorgan, utarbeide kriterier 
for tiltak i kommuner og sørge for utdeling av 
tilskuddsmidler og rapportering.

I november 2017 ble resultatrapport om Folkehelse-
undersøkelsen – Helse og Trivsel 2015 i Vestfold, 
Vest-Agder og Aust-Agder offentliggjort. Resultatene 
brukes videre i fylkeskommunenes arbeid med et 
felles oversiktsdokument for Agder. Fylkeskommunene 
har lagt opp til å samordne dette med arbeidet med 
Regionplan Agder 2030. 

Internasjonal virksomhet 
Agders internasjonale styringsgruppe har i løpet 
av 2017 drøftet hvordan man bedre kan utnytte 
mulighetene og legge grunnlag for prioriteringer 
i tilknytning til internasjonalt samarbeid innenfor 
utdanning, blå vekst, det grønne skiftet, kultur, turisme 
og opplevelser. 

Politikere og tjenestemenn fra fylkeskommunen har 
i løpet av året deltatt aktivt på møter i Nordsjø-
kommisjonens (NSC) tematiske grupper. Vest-Agder 
fylkeskommune stod som arrangør for et møte i den 
marine gruppen i Flekkefjord i september, og arrangerte 
i april et møte i gruppen for energi og klima sammen 
med Aust-Agder. Disse møtene ga god anledning til å 
presentere Agderfylkenes særpreg, kompetansemiljøer 
og næringsliv innenfor disse områdene.
Fylkeskommunen var representert med politikere 
og tjenestemenn på NSCs årsmøte og på general-
forsamlingen i CPMR (Conference of Peripheral Maritime 
Regions of Europe). Vi fikk der vedtatt politikkposisjoner 
som fremhever Agders rolle som et grønt batteri i 
kraftutvekslingen med Europa, til støtte for det grønne 
skiftet der. NSCs årsmøte vedtok en resolusjon om 
behovet for å utarbeide internasjonale reguleringer 
for bruk av landstrøm i cruisenæringen etter forslag fra 
Vest-Agder fylkeskommune. 

Verdiskaping og næringsutvikling
Vest-Agder fylkeskommune arbeider for å utvikle en 
konkurransedyktig, sterk, samlet og attraktiv region.  
I 2017 finansierte fylkeskommunen tiltak og 
prosjekter fordelt på følgende satsingsområder:

Tall i mill. kr

Strategier 2017 2016 Endring

Nyskaping/kompetanse 25,4 19,8 5,7

Klima og energi 0,4 0 0,4

Reiselivsutvikling 4,7 5,4 -0,7

Infrastruktur 0,5 2,8 -2,4

Landbruk 0,8 0,9 -0,1

Overføres til 2017 7,0 5,3 1,7

Sum 38,8 34,2 4,6

Finansiert slik:

Fylkeskommunen 2,9 2,4 0,5

551.60-midler 5,3 28,3 -23,0

551.61-midler 0,0 2,8 -2,8

550.62 og 64-midler 18,0 0,0 18,0

553.60 og 65-midler 12,0 0,0 12,0

Landbruksmidler 0,6 0,7 -0,1

Sum 38,8 34,2 4,6

I 2017 ble det innført ny målstruktur og nye poster på 
programkategori 13.50 Distrikts-og regionalpolitikk. 
De nye budsjettpostene er organisert etter de nye 
målene, ett for distriktsrettet innsats (kap. 550) og ett for 
regional utvikling (kap.553). Den årlige kompensasjon 
for økt arbeidsgiveravgift (551.61-midler) ble avviklet  
i 2016. 

Tall i mill. kr

Program-
kategori

2013 2014 2015 2016 2017

551.60 32,2 27,4 26,9 25,4 0

551.61 6,0 3,6 3,4 2,8 0

550.62 og 64 - - - - 18,0

553.60 og 65 - - - - 12,0

Sum 38,2 31,0 30,3 28,2 30,0

Kunnskapsutvikling er sentralt i LIM-arbeidet. I 2017  
har Vest-Agder fylkeskommune gått inn i et samarbeid 
med Kristiansand kommune, Arendal kommune og 
Aust-Agder fylkeskommune om en stor levekårs-
undersøkelse for LHBT-befolkningen på Agder samt 
en holdningsundersøkelse som skal gi svar på hvilke 
holdninger den øvrige befolkningen har til denne 
gruppen. Resultatene fra undersøkelsen vil foreligge  
i juni 2018. 

Systematisk arbeid for medvirkning fra under-
representerte grupper er sentralt for å oppnå 
hovedmålene i LIM-planen. Derfor ble mandat for et 
nytt medvirkningsorgan vedtatt, og tolv ressurspersoner 
fra hele Agder oppnevnt til å delta i panelet, sammen 
med til sammen fire politikere fra fylkestingene i Aust-
Agder og Vest-Agder. Panelet starter sitt arbeid i 2018. 
Formålet med brukerpanelet er å hente inn kunnskap 
og perspektiver fra grupper i befolkningen som har 
erfaringer knyttet til diskrimineringsgrunnlagene i  
LIM-planen. Dette skal bidra til et enda mer systematisk 
arbeid med å integrere likestillingsperspektiver i 
regional samfunnsplanlegging.

Våren 2017 startet prosjektet Flerkulturell Verdiskaping 
Agder. Prosjektet tar utgangspunkt i LIM og VINN 
planer og gjennomføres i samarbeid mellom 
fylkeskommunene på Agder. Prosjektet bidrar til å øke 
kunnskapen om bedriftsetablering til innvandrere som 
har opphold i Norge. Etablering av egen virksomhet vil 
kunne bidra til økt integrering, bedret livskvalitet og økt 
verdiskaping i regionen. Prosjektet har en varighet på 
tre år, og i løpet av 2017 har det blitt gjennomført tre 
faser av prosjektet, hvor 31 deltakere har fått rådgivning, 
veiledning og kurs for å realisere forretningsideer. 
Som hovedsamarbeidspartner, bidrar Vest-Agder 
fylkeskommune med finansiering, kompetanseheving 
samt tilrettelegging for tettere samarbeid mellom 
aktører i det lokale og regionale partnerskap.

Universell utforming
Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven stiller krav 
om universell utforming av offentlige og private 
virksomheter. Den grunnleggende ideen bak universell 
utforming er å utforme samfunnet slik at så mange som 
mulig kan delta aktivt uavhengig av funksjonsevne. Det 
betyr at produkter, byggverk og uteområder som er i 
alminnelig bruk skal utformes slik at alle mennesker skal 
kunne bruke dem på en likestilt måte så langt det er 
mulig, uten spesielle tilpasninger eller hjelpemidler.

På alle fylkeskommunens bygg er det utført tiltak 
gjennom flere år. Tiltakene er utført slik at virksom-
hetenes alminnelige hovedfunksjoner kan benyttes 
av flest mulig. Eksempler på tiltak er ny belysning, 
ledelinjer ute og inne, orienterings- og informasjon skilt 
(taktile med blindeskrift) ute og inne, tilpasning av dører 
for bruk av rullestol, nye HC toaletter og dusjrom samt 
tilpassing av ekspedisjonskranker.

Strategisk folkehelsearbeid
Vest-Agder fylkeskommune har gjennom flere år 
samarbeidet med Aust-Agder fylkeskommune om det 
strategiske folkehelsearbeidet på Sørlandet. I 2017 har 
samarbeidet vært konsentrert om: 

• Utarbeidelse av Folkehelsestrategi for Agder 
 2018–25

• Oppfølging av Agders status som programfylker i  
 Program for folkehelsearbeid i kommunene 2017–27

• Oppstart av arbeidet med Regionplan Agder 2030

• Oppfølging av Sørlandstingets vedtak om en   
 langsiktig og helhetlig levekårssatsing i Agder

I arbeidet med disse omfattende prosessene kobles 
folkehelseperspektivet mot andre fagfelt, andre 
regionale aktører og kommunene i Agder. 

De to fylkeskommunene har utarbeidet forslag til 
folkehelsestrategi for Agder 2018–25 med handlings-
program for perioden 2018–21. Det er utarbeidet et 
kunnskapsgrunnlag for folkehelsestrategien parallelt 
med strategiarbeidet som viser folkehelseutfordringer i 
Agder. Strategien vil bli et verktøy for hele regionen som 
skal føre til mer tydelighet og retning på det regionale 
og kommunale folkehelsearbeidet. 

I program for folkehelsearbeid i kommunene 2017–27 
har Helsedirektoratet tildelt Agder status som 
programfylker i perioden 2017–2021. Programmet er 
en satsing for å fremme barn og unges psykiske helse 
og livskvalitet. Dette inkluderer også rusforebyggende 
arbeid. I Agder er det etablert fire innsatsområder,  
hvor det er interesse for deltagelse fra 26 kommuner: 



Årsberetning 2017   15  14   Årsberetning 2017 

fylkeskommune. I 2017 fikk følgende prosjekter tilskudd: 
Sosiale medier som kundeplattform (Aquarama) og 
Utvikling av Flekkefjordbanen (Smaabyen Flekkefjord).

Infrastruktur/lokale fortrinn
I områder med få innbyggere og marginale markeder 
skal Vest-Agder fylkeskommune bidra til å styrke 
fysisk infrastruktur, redusere avstandsulemper, 
utvikle attraktive regioner og sentra for befolkning 
og næringsliv. I 2017 ble det brukt 0,5 mill. kr til 
nettforsterking i Hægebostad og videreutvikling av 
Abelnes Havn for å styrke innsatsen på marine næringer. 
I tillegg ble det gitt tilbud til styrking av nærbutikker 
og service. Denne innsatsen er nært knyttet til 
Merkurprogrammet.

Landbruk
Vest-Agder fylkeskommune har delansvar for landbruks- 
og skogbruksområdet. Som regional utviklingsaktør 
skal fylkeskommunen sette landbruk på den 
næringspolitiske dagsorden, og bidra til at landbruks-, 
klima- og energipolitiske mål ivaretas, først og fremst 
gjennom økt andel fornybar energi og styrket jordvern. 
Det er etablert et Landbruksforum som fungerer 
som rådgivende organ og møteplass for politikere 
og landbruksnæringen. Midlene tildeles søkere ut 
fra kriteriene rekruttering og kompetanse. Søknader 
prioriteres av Landbruksforumet. Rekrutteringstiltakene 
har god oppslutning og tilbakemeldingene fra 
deltakerne er gode.

Foruten matproduksjon, har landbruksnæringen 
en viktig rolle for å sikre kulturlandskap, bosetting, 
matsikkerhet og beredskap i distriktene.

Planbehandling
Fylkeskommunen behandlet i 2017 et stort antall 
plan- og enkeltsaker etter plan- og bygningsloven. 
Fylkeskommunen formidler gjennom sine uttalelser 
viktige regionale og nasjonale interesser knyttet til  
blant annet kulturminnevern, samferdsel, stedsutvikling, 
friluftsliv og landskap. Behandling av overordnede 
planer som kommune- og kommunedelplaner 
og større reguleringsplaner har vært prioritert. 
Større arealplansaker i 2017 var kommunedelplan 
for havneområde Kongsgård-Vige (Kristiansand), 
kommunedelplan Øyesletta (Kvinesdal), reguleringsplan 
Otraparken (Vennesla), kommunedelplan Bergsakerheia 
(Lyngdal) og forberedende behandling av 
kommunedelplan Sirdal Nord. 
 
Følgende planer knyttet til ny E39 ble behandlet i 2017:

• Reguleringsplan for parsellen Breimyrkrysset –  
 Døle bru (offentlig ettersyn) 

• Kommunedelplan (statlig plan) for parsellen  
 Lyngdal Vest Ålgård/Sandnes (oppstart)

• Tilleggsmelding ny indre trase Moi – Bjerkreim

Klyngesamarbeid 
Ved utgangen av 2017 har GCE NODE 77 deltaker-
bedrifter, hvor 20 fra Aust-Agder og 57 fra Vest-Agder. 
De fleste av aktivitetene og tilbudene når imidlertid ut 
til langt flere bedrifter da mange av tilbudene er åpne, 
også for ikke-Node bedrifter via samarbeid med øvrige 
klynger og næringsforeninger på Agder. 

Fra og med 2016 har NODE også samarbeidet tett med 
bedriftene i Maritimt Forum og det maritime miljøet 
som er spesielt godt representert i Grimstad og Arendal. 
GCE NODE sine medlemsbedrifter er helt sentrale 
aktører i oljeindustrien på Agder, og har et nettverk 
av underleverandører som også har betydning for 
mange distriktskommuner. I tillegg har GCE vært aktive 
i en rekke prosjekter som på bred front har fokusert 
på Agder som region (SFI Offshore Mechatronics, 
Mechatronic Innovation Lab og etableringen av et 
såkornfond). Alle er eksempler på tiltak som er viktige 
bidrag til å styrke regionens vertskapsattraktivitet.

Eyde-klyngen har status som Norwegian Centre 
of Expertise (NCE), og samler industri- og 
leverandørbedrifter samt FoU-miljøene på Agder  
(38 medlemmer). Gjennom status som NCE har klyngen 
en nasjonal rolle i å sikre at Norge er verdensledende 
innenfor bærekraftig prosessindustri. Eyde-klyngen 
deler og utvikler kompetanse, og utvikler forsknings-  
og innovasjonsprosjekter som understøtter 
ressurseffektive og bærekraftige løsninger.

USUS AS er næringsklyngen for reiseliv, kultur og 
opplevelsesnæringen på Sørlandet, og består av 
140 bedrifter. USUS AS skal sammen med næringen 
bidra til videreutvikling og fornyelse av reiseliv- og 
opplevelsesbransjen på Sørlandet. USUS AS skal blant 
annet arbeide med synlighet og posisjonering av 
regionen som reisemål i samarbeid med næringen, 
kommuner og fylkeskommuner. Overordnet mål for 
USUS er at Sørlandet skal bli best på gjenkjøp.
 
Digin er en av Norges største IKT-klynger. Den har  
rundt 85 små og mellomstore medlemsbedrifter fra  
hele Agder. Fra 2012 til 2015 var Digin del av 
klyngeprogrammet Arena. Klyngen har et treårig 
prosjekt for perioden 2016–18 der målet er å hjelpe 
medlemsbedriftene og regionen til å synliggjøre 
muligheter og utfordringer innen digitalisering/ 
sikkerhet, eHelse og datalagringssentre. Hovedmålet er 
å etablere kompetanse og lønnsomme bedrifter innen 
eHelse, sikkerhet og datalagring som i dag ikke finnes 
på Agder. 

Innovasjonsselskap og næringshager
Lister nyskaping ble etablert i 2009 og bidrar til 
igangsetting av lokale og regionale utviklingsprosjekter. 
Selskapet ble godkjent som ny deltager i næringshage-
programmet i juli 2017, etter å ha mistet status som 
næringshageselskap i 2016.

Lindesnesregionen næringshage som fikk forsterket 
sitt engasjement i næringshage-programmet i 2016, 
videreførte innsatsen i 2017. Selskapet har arbeidet 
med flere regionale utviklingsprosjekt, blant annet 
videreutvikling og etablering av folkehøgskolen SKAP.

Begge næringsselskapene arbeider med 
næringsutvikling, bedriftsveiledning og bistand til å 
søke økonomisk støtte fra ulike offentlige og private 
ordninger og fond.  

Innoventus Sør AS skal bidra til vekst og utvikling 
i eksisterende og ny virksomhet i Agder. 
Hovedvirksomheten er å gi inkubasjonsbistand 
tilrettelagt for nye virksomheter og å være pådriver 
i et attraktivt utviklingsmiljø for kunnskapsintensive 
virksomheter. 

Bedriftsrettet støtte
Innovasjon Norge Agder fikk tildelt 7,5 mill. kr til 
bedriftsrettet støtte fra Vest-Agder fylkeskommune. 
Midlene benyttes av bedrifter i det distriktspolitiske 
virkeområdet. Lindesnesfondet og Listerfondet forvaltet 
på vegne av fylkeskommunen 1,6 mill. kr.

Reiselivsutvikling
Besøk Agder 2030 er en del av Regional plan for 
innovasjon og bærekraftig verdiskaping Agder (VINN 
Agder). Målet er en bærekraftig og konkurransedyktig 
besøksnæring. Strategien har fokus på 1) utvikling av 
opplevelser, markeder og sesonger som etterspørres av 
barnefamilier, 2) gjenkjøp, 3) kompetanse, 4) innovasjon 
og 5) infrastruktur. Målgruppen er det regionale 
partnerskapet.

I 2017 bidro Vest-Agder fylkeskommune med 3 mill. kr 
til USUS AS (se klyngesamarbeid). Tilskuddet ble fordelt 
etter fremlagte planer på satsingsområdene innovasjon, 
kompetanse, synlighet og samhandling. Sammen med 
næringen og fylkeskommunene skal selskapet være 
en aktiv bidragsyter i arbeidet med realiseringen av 
besøkstrategien for Agder.  

Fylkeskommunen støttet i 2017 flere utviklings-
prosjekter med det til felles at de bidrar til 
måloppnåelse for besøksstrategien. Vi nevner spesielt 
tilskudd til prosjektet Tour des Fjords. Til denne satsingen 
bidro Vest-Agder fylkeskommune med 0,4 mill. kr i 
tilskudd til delvis finansiering av kostnader knyttet 
til sykkelrittet. Dette tilsvarer 40 pst. av budsjettert 
grunnfinansiering ved at én hel etappe pluss ett 
målsted legges til Vest-Agder både i 2018 og 2020. 
Videre bevilget fylkeskommunen et tilskudd på 0,2 
mill. kr til utvikling av Lyngdal som cruisehavn. I tillegg 
var fylkeskommunen bidragsyter i utviklingsprosjekt i 
Flekkefjord og på Bortelid.  

Trainee ordning reiseliv er et samarbeid mellom UiA 
og bachelorprogrammet Reiselivsledelse og Vest-Agder 

Alle sakene har vært lagt frem politisk. 
 
Tabellen nedenfor viser antall arealplansaker som har 
vært på høring i 2017 sammenholdt med foregående år.

Fylkeskommunen behandlet i 2017 i tillegg 
kommuneplanens samfunnsdel for Farsund, Søgne og 
Vennesla. Det nære samarbeidet om plansaker med 
Kristiansand kommune fortsatte i 2017.  
 
Fylkeskommunen har som regional myndighet 
anledning til å reise såkalt innsigelse til arealplaner 
som kommer i konflikt med regionale og nasjonale 
interesser fylkeskommunen skal ivareta. Antall saker der 
det er reist innsigelse har gått ned i de senere årene, jf. 
tabellen nedenfor. Alle innsigelsessaker blir behandlet 
politisk. 

I 2017 ble det reist innsigelse til følgende planer 
(innsigelsesgrunnlag i parentes): 
 
• Farsund – kommunedelplan for Lista – Farsund –  
 ny høring (kulturmiljø)

• Flekkefjord – kommunedelplan for bykjernen –  
 ny høring (kulturmiljø)

• Kvinesdal – kommunedelplan for Øyesletta   
 (jordvern) 

• Vennesla – reguleringsplan for Heiseldalstunet  
 (barn og unge)

Antall reguleringsplaner og kommuneplaner  
til høring (offentlig ettersyn)
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• Kristiansand – kommunedelplan for havneområde  
 Kongsgård/Vige (barn og unge, friluftsliv,   
 infrastruktur)  
 
Det ble i tillegg på rent formelt grunnlag reist innsigelse 
til en reguleringsplan for Langåsen/Sørlandsparken 
øst (Kristiansand). Innsigelsen var i realiteten løst på 
forhånd.

Formidling av kunnskap og kompetanse – 
gjennomførte samlinger
Det tidligere opplæringsteamet i Vest-Agder (Vest-
Agder fylkeskommune, Fylkesmannen i Vest-Agder 
og Fylkeskartkontoret) er slått sammen med et 
tilsvarende opplegg i Aust-Agder. Det nye navnet er 
Planfaglig nettverk Agder. Det ble gjennomført følgende 
fagsamlinger i 2017: 
 
• I samarbeid med KS ble det i desember gjennomført  
 at planseminar for alle kommunene i Agder samt  
 konsulenter. Tema: Endringer i plan- og    
 bygningsloven og forskrift om konsekvens- 
 utredninger. Antall deltakere: ca. 150.

• Fagdag barn og unge - samling for begge   
 agderfylkene i oktober.

• Studietur til Danmark med deltakere fra kommuner i  
 begge agderfylkene. Tema: By- og stedsutvikling.

Felles planressurs for Åseral, Audnedal og 
Hægebostad
Prosjektet Felles planressurs for de indre bygder ble 
opprettet høsten 2012 som et ledd i LUK-programmet 
(lokal utvikling i kommunene). Ordningen omfatter 
kommunene Hægebostad, Audnedal og Åseral og er et 
spleiselag mellom kommunene og fylkeskommunen. 
Arbeidsgiveransvaret er tillagt Åseral kommune. Det ble 
i 2016 inngått ny avtale for perioden 2016–2019.

Regional plan for Setesdal Vesthei, Ryfylkeheiane  
og Setesdal Austhei – Heiplanen
Planen med tilhørende handlingsprogram ble vedtatt i 
2015. Det arbeides innenfor satsingsområdene helhetlig 
arealforvaltning, kommunal planoppfølging, bygde- og 
næringsutvikling, kunnskapsbasert planlegging og 
prosjekt- og varslingsrutiner.  
GPS-prosjektet er inne i sitt femte år. Her samles 
kunnskap om villreinens ferdsel og om hvordan folk 
bruker og ferdes i heia. Vest-Agder fylkeskommune 
har spesielt ansvar for delprosjekt to, som omhandler 
arealene nord og sør for Brokke-Suleskardveien. 
Prosjektet ventes avsluttet i 2018. 

Stedsutvikling
Fylkeskommunen satser på bokvalitet og 
stedsutvikling, og gir økonomisk og faglig støtte til bl.a. 
mulighetsstudier og arkitektfaglig bistand. Prosjekter 
som omtales i samarbeidsavtalene prioriteres. 

I 2017 ble det gitt tilskudd til følgende prosjekter:

• Mulighetsstudie sentrumsutvikling/flomsikring   
 Liknes (Kvinesdal)

• Boligfortettingsanalyse Farsund sentrum

• Grøntstrukturanalyse i Flekkefjord sentrum

• Gatekunst i Flekkefjord

• Visualisering Marviksletta og Lund torv 3D/fysisk  
 modell (Kristiansand)

Fylkeskommunen har deltatt på administrativt nivå i 
prosessen med de tre førstnevnte prosjektene. 

Mulighetsstudie for del av Hollenderbyen i Flekkefjord 
(igangsatt 2015) ble avsluttet i 2017. Som et ledd i 
fylkeskommunens satsing på arkitektur og byggeskikk, 
er det over tid utviklet en egen digital Arkitekturguide for 
Vest-Agder. Arkitekturguiden oppdateres jevnlig og er 
tilgjengelig via fylkeskommunens hjemmeside.  

Utvikling og bevaring av de historiske byene
Strategi for de historiske sørlandsbyene i Vest-Agder 
ble vedtatt i juni 2015. Strategien legger føringer for 
hvordan fylkeskommunen kan bidra til å tilrettelegge 
for nytt liv og ny aktivitet i de bevaringsverdige 
byområdene gjennom fortetting, bruksendring og 
funksjonsblanding.
Tidligere igangsatte byutviklingsprosjekter med støtte 
fra fylkeskommunen (ny trappegate i Farsund, byrom/
lekeplass i Mandal, belysning Flekkefjord og arbeid med 
midlertidig byrom i Kristiansand) ble ferdigstilt i 2017. 

I Nettverk for de historiske bysentra på Sørlandet 
presenterer byene selv sine "gode historier" og 
diskuterer felles utfordringer relatert til bysentra. I 
nettverket deltar fagfolk og politikere fra Risør i øst 
til Flekkefjord i vest. Det ble i mai 2017 arrangert en 
samling i Kristiansand med deltakere fra begge fylker.

Friluftsliv
Regional plan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet 
2014–2020 gir føringer for fylkeskommunens satsing 
på friluftsliv. Planen vektlegger satsing på lavterskel og 
varierte friluftslivsaktiviteter i nærmiljøet. Særlig viktige 
målgrupper er barn og unge og lite aktive, men også 
andre som trenger spesiell tilrettelegging for friluftsliv.  

Vest-Agder fylkeskommune har gjennom flere år hatt 
et økonomisk samarbeid med Gjensidigestiftelsen 
om merking, skilting og gradering av turløyper. 
Gjennom turskiltprosjektet kan frivillige organisasjoner, 
friluftsråd og kommuner gis tilskudd til oppgradering 
av turløyper. I 2017 var det 13 prosjekter spredt over 
hele fylket som fikk støtte. Nytt av året var at også ro- og 
padleaktiviteter inngår i ordningen, og det er blitt gitt 
støtte til to prosjekter, Bragdøya kystlag i Kristiansand 

og Lister friluftsråd i Farsund. Økonomisk ramme var 
totalt 1 mill. kr, hvorav fylkeskommunen bidro med 
halvparten. 

I tillegg har det vært satset på spesielle friluftslivs-
prosjekter gjennom samarbeidsavtalene med 
kommunene:

• Tilrettelegging av regionale sykkelrute Ravneheia  
 rundt (Farsund). Ruten er nå merket,    
 informasjonsskilt er satt opp, og det er gjennomført  
 oppgradering av turveidekket. I tillegg er det gitt  
 økonomisk tilskudd til oppgradering av turstier og  
 rasteplasser i tilknytning til Ravneheia. 

• Mulighetsstudien for Nodelandsheia (Songdalen)  
 ble ferdigstilt i 2017. 

• Mulighetsstudie Elvelangs mellom Øyslebø og Laudal 
 (Marnardal) er i sluttfasen, og det er lagt ned mye  
 arbeid for å lokalisere stien, konkretisere nødvendig  
 tilretteleggingstiltak og innhente et stort antall   
 grunneieravtaler. Etter høstens storflom måtte   
 deler av traséen vurderes på nytt, og resultatet ble  
 en omlegging av traséen.  

• Kyststi Varnes (Farsund) er nå ferdigstilt. Det er 
 gjennomført betydelig oppgradering av   
 "russerveien" og området ved Varnes fyr. Spesielt er  
 det vektlagt å ta vare på området som et   
 kulturminne og deler av bygningsmassen ved fyret  
 er nå blitt til en rasteplass for besøkende.  

Statens vegvesen, Vest-Agder fylkeskommune og 
Farsund kommune har samarbeidet om sykkelprosjektet 
Vita Velo, der arkitektur og landskapsarkitektur inngår 
som en del av opplevelsen. Det legges nå til rette for 
tursykling på en merket og trafikksikker trasé fra Varnes, 
langs kysten av Lista til Farsund. I forbindelse med Vita 
Velo har det også blitt gjennomført seminar knyttet til 
utviklingen av Lista fyr. I konseptet er utleie av sykler til 
besøkende sentralt, og prosjektet har mottatt 200 000 
kr fra Gjensidigestiftelsen til innkjøp av sykler. Prosjektet 
er en pilot som skal danne mal for fremtidige Vita Velo-
prosjekter andre steder i landet.  

Vest-Agder fylkeskommune har gjennom mange år 
arrangert et friluftslivsseminar på høsten, i 2017 ble 
seminaret arrangert i samarbeid med Aust-Agder 
fylkeskommune, og det samlet ca. 75 deltakere. I tillegg 
ble det i samarbeid med Miljødirektoratet gjennomført 
et kurs om statlig sikring av friluftsområder for alle 
kommuner og friluftsråd. 

Vest-Agder fylkeskommune forvalter to statlige 
tilskuddsordninger til friluftslivstiltak. I 2017 ble det 
fordelt 3,8 mill. kr til tilretteleggingstiltak i statlig sikrede 
friluftslivsområder og 1,16 mill. kr til friluftslivsaktivitet 
i regi av friluftsråd og frivillige organisasjoner. 
Fylkeskommunen bidro i 2017 med 1 mill. kr til sikring 
av Gammeløya utenfor Kristiansand. Tilskuddet vil 
bli fordelt over to år. Kjøp av øya er et spleiselag 
mellom fylkeskommunen, Kristiansand kommune og 
Miljødirektoratet. 

Midlertidige byrom - Kristiansand sentrum ved Domkirken.
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Høsten 2015 ble prosjektet Kartlegging og verdisetting 
av friluftslivsområder i Vest-Agder igangsatt. I 2017 har 
Vennesla, Søgne, Kvinesdal og Kristiansand kommuner 
kommet i gang med kartleggingen. Prosjektet er en 
oppfølging av Regional plan for idrett, friluftsliv og 
fysisk aktivitet samt samarbeidsavtaler med flere av 
kommunene.

Fylkeskommunens miljøpris deles ut annethvert år. 
Prisen ble delt ut i 2017 og gikk til Lindesnes jeger- og 
fiskeforening. Som begrunnelse for pristildelingen ble 
spesielt lagt vekt på foreningens innsats for å rekruttere 
barn og unge til jakt, fiske og friluftsliv. 

Vilt- og fiskeforvaltning
Veiledning og kompetansehevende tiltak knyttet til 
vilt- og fiskeforvaltning for kommuner, organisasjoner 
og private, står sentralt i fylkeskommunes arbeid som 
regional utviklingsaktør. I 2017 har fylkeskommunen 
arrangert fagdag for kommunale viltansvarlige samt et 
åpent viltseminar om viltforvaltning i Vest-Agder med 
ca. 90 deltakere. Fylkeskommunen har vært sekretær 
for arbeidsutvalget for kommunal viltforvaltning i 
Vest-Agder, og deltatt i faggruppe for rypeforvaltning i 
Agder. 

GPS-merkingsprosjektet for hjort, Sørhjort, ble videreført 
i 2017. Prosjektet er et samarbeid mellom Agderfylkene 
og Telemark. I 2017 ble den siste av tre merkesesonger 
gjennomført. Til sammen 34 hjort er merket i 
studieområdet. 
 
Rypetakseringsprosjektet på Agder ble videreført med 
takseringskurs, takseringer fem ulike steder i Agder 
samt oppsummerende rapport med anbefalinger for 
høstens jakt. 

I 2017 ble det fra den statlige tilskuddsordningen til 
vilttiltak fordelt 0,15 mill. kr i tilskudd til kommuner, 
viltlag, frivillige organisasjoner og private aktører.  
 
Fylkeskommunen ga i 2017 fellingstillatelse til 12 jegere 
som ønsket å jakte kystsel.
 
Fylkeskommunen deltar i Fagråd for innlandsfisk i 
regulerte vassdrag på Agder, samt i Fagråd for fisk i 
Kvinesdal. 
 
I 2017 er det gitt tillatelse til utsetting av inntil 4580 
ørret fra settefiskanlegg, fordelt på ni søknader.  
Fylkeskommunen har hatt 12 saker om fysiske tiltak i 
vassdrag til vurdering.

Energisaker
Fylkeskommunen er høringsinstans for søknader 
om konsesjon etter energiloven. Dette gjelder blant 
annet vann- og vindkraftsaker, transformatoranlegg 
og overføringsledninger. Dette er ofte omfattende 
saker med stor betydning for samfunnet, der positive 
økonomiske virkninger må veies opp mot negative 
konsekvenser for landskap og friluftsliv. 

Fylkeskommunen behandlet i 2017 bl.a. følgende 
energisaker:

• Sirdal kommune – konsesjonssak Skreåvatn

• Lindesnes og Lyngdal – konsesjon Sandnes   
 småkraftverk

• Åseral kommune – fem småkraftverk

Alle høringssaker etter energiloven behandles politisk.

Vannforvaltning
Vannregion Agder består av Vest-Agder, Aust-Agder, 
noe av Telemark og litt av Rogaland. Vest-Agder 
fylkeskommune er vannregionmyndighet og har en 
koordinerende rolle i forhold til det arbeidet som gjøres 
etter vannforskriften. Sommeren 2016 ble Regional 
plan for vannforvaltning i vannregion Agder 2016–2021 
(vannforvaltningsplanen) med regionalt tiltaks- og 
handlingsprogram, endelig godkjent av Klima- og 
miljødepartementet. Departementet foretok noen 
endringer i planen i forhold til vann som er påvirket av 
vannkraft.

Nå arbeides det med å implementere 
vannforvaltningsplanen både i egen organisasjon 
og i forbindelse med behandling av kommunale 
planer. Fylkeskommunen har engasjert seg i noen 
prosjekter som utarbeidelse av modell for beregning av 
stillehavsøster for skagerrakkysten, krypsivprosjektet og 
oppstart av nettverk for marin forsøpling. Vannregion 
Agder er også representert i vannforvaltningsarbeidet 
på nasjonal nivå (direktoratsgruppa).

Vannregion Agder avholdt i oktober en regional 
vannkonferanse i Grimstad med fokus på 
gjennomføring av tiltak fra frivillige, kommuner og 
andre.

Vannregionmyndigheten har også ansvar for 
koordineringen av arbeidet i de syv, vannområdene 
i vannregion Agder. Det er ansatt to vannområde-
koordinatorer som samarbeider med kommuner, 
sektormyndigheter og andre for å gjennomføre 
vannforvaltningsplanen. Stillingene er finansiert av 
midler fra Miljødirektoratet. Mer informasjon kan hentes 
på følgende link: www.vannportalen.no/agder  
Nedenfor er listet opp en del prosjekter som har pågått i 
vannområdene i 2017: 

• kartlegging av sjøørretbekker i Aust-Agder og  
 Vest-Agder

• habitatforbedrende tiltak i sjøørretbekker   
 gjennomført av Arendal jeger- og fiskeforening, 
 blant annet bygging av vandringsvei/fisketrapp for 
 sjøørret og laks forbi en gammel stem i Lilleelv i 
 Arendal. 

• mobiltelefon-app for å kartlegge sjøørret langs 
 kysten 

• sulfidkartleggingsprosjekt Aust-Agder

• felles problemkartleggingsprosjekt på tvers av 
 vannområdene Gjerstad – Vegår, Nidelva og Tovdal. 

• kartlegging av fjordene i Lyngdal og Farsund

• kartlegging av avfallsdeponier rundt    
 Venneslafjorden

• kartlegging av vannkvalitet i Sygna (Songdalen og  
 Søgne)

• oppstart av arbeid med revisjoner av konsesjoner i  
 Otra.

• restaurering av Vansebekken, Farsund

• karlegging av vannkvalitet i sjøørretførende bekker i  
 Farsund 
 
Vannområdenes rolle varierer i de ulike prosjektene. 

Teknikk og industriell produksjon Kjøretøy, Kvadraturen skolesenter. 

http://www.vannportalen.no/agder
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Forebygging og folkehelsearbeid
Tannhelsetjenestens folkehelsearbeid bidrar til å styrke 
folks evne til å ivareta sin egen tannhelse. Tannhelse-
tjenesten jobber systematisk med å gjøre befolkningen, 
uansett alder, i stand til å ivareta sin egen tannhelse.  
For å få til dette har vi et utstrakt samarbeid med alle 
kommunene i fylket, på ulike nivåer og på ulike 
møteplasser, i tillegg til andre naturlige samarbeids-
partnere. Det jobbes kontinuerlig med å nå frem med 
informasjon til de ulike gruppene. Folkehelsearbeid 
innen tannhelse har også innvirkning på folks generelle 
helse, og vi er en viktig bidragsyter innen generell 
folkehelse.  

Endringer i oppgaver og tverrfaglig samarbeid
Tannhelsetjenesten har fått flere oppgaver som krever 
tverrfaglig samarbeid med andre instanser.  

Statens barnehus er et tverrfaglig kompetansehus 
for barn, ungdom og utviklingshemmede voksne 
hvor det er mistanke om, eller som har vært utsatt 
for, vold, overgrep eller vært vitne til vold i familien. 
To av tannhelsetjenestens tannleger har ansvar for 
tannhelseundersøkelse av barn ved Statens barnehus. 
Dette er en tidsmessig økende oppgave, og dessuten 
svært krevende for tannlegene som gjennomfører 
undersøkelsen. 

Ved Sørlandet sykehus Kristiansand tilbyr 
tannhelsetjenesten tannbehandling i narkose to dager 
i uken. Her har vi et team bestående av tannlege og 
sekretær med spesialkompetanse, som arbeider fast 
på sykehuset disse dagene. Det er økende etterspørsel 
etter behandling i narkose. Det er noe ventetid på 
behandling. Pasienter i grupper som i henhold til 
tannhelseloven har rett på gratis tannbehandling og 
ikke kan behandles på annet vis, prioriteres.  
 
Tannhelsetjenesten har i flere år hatt eget team  
(TOO-team) som har jobbet mot følgende definerte 
brukere: 

• de som har vært utsatt for grov Tortur,  

• de som har vært utsatt for Overgrep av seksuell   
 karakter eller vold i nære relasjoner 

• de som lider av odontofobi eller annen psykisk   
 lidelse med innslag av Odontofobi

Det er et eget TOO-team ved Slottet tannklinikk 
i Kristiansand, bestående av klinisk psykolog og 
spesialopplært tannlege og tannhelsesekretær. 
Disse har som hovedoppgave å behandle pasientens 
odontofobi, med mål om at pasienten etter behandling 
kan gå til vanlig tannlege. Pasienter kan selv kontakte 
TOO-teamet, eller man kan henvises fra andre 
faggrupper. Etterspørselen fra brukere er stigende. 

I tillegg til TOO-teamet, er det opprettet fem såkalte 
paraplyteam i ulike deler av fylket. Disse har som 
oppgave å følge opp de pasientene som etter TOO- 
behandlingen fremdeles ikke er i stand til å fortsette 
hos vanlige tannlege. I denne fasen foregår det både 
angstbehandling og nødvendig tannbehandling.  
I paraplyteam jobber det en spesialopplært tannlege og 
tannhelsesekretær, som er ansatt i tannhelsetjenesten. 

Tannhelse er viktig! 
Tannhelsetjenesten tilpasser tilbudet til pasientens behov, og legger stor vekt  
på både folkehelsearbeid og forebygging, gjennom å styrke folks evne til å ivareta 
sin egen tannhelse. 

Tannhelsetjenesten har fått tildelt flere og til dels 
mer krevende oppgaver senere år. Det er økende 
etterspørsel etter disse tjenestene. De nye oppgavene 
løses med samme mengde ressurser i tannhelse-
tjenesten.  

Pasientbehandling
I 2017 behandlet tannhelsetjenesten noen færre 
pasienter mellom 3 – 18 år, og noen flere i de mer 
krevende gruppene prioriterte pasienter.  Dette skyldes 
blant annet generelt bedre tannhelse hos barn og 
ungdom og derfor lengre innkallingsintervall for denne 
gruppen. 

Tannhelsen
Tannhelsen i Vest-Agder målt i prosentandel barn og 
unge som aldri har hatt hull i tennene, ligger svært likt 
tall fra resten av Norge. 

Vest-Agder har en utviklingstrend som viser fremgang 
fra tidligere år. Tannhelsen for 5- og 12-åringer har  
holdt seg likt, og er nesten på landsgjennomsnittet.  
For 18-åringer har tannhelsen bedret seg noe, og 
nærmer seg landsgjennomsnittet. 

Tannhelsen, målt i antall kariesfrie tenner, viser en 
positiv oppgang på landsbasis.
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Tannhelsetjenesten har mål om å øke tilbudet og 
ressursbruken til de gruppene som lovmessig har 
rett på gratis tannbehandling. Disse gruppene er mer 
behandlingskrevende. Arbeidet pågår kontinuerlig.  
Brukerundersøkelse som er gjort blant ruspasienter 
for å måle hvordan de opplever tilbudet fra 
tannhelsetjenesten, ga gode tilbakemeldinger.  

Opprusting av klinikker
Mandal tannklinikk ble bygd ut og pusset opp i siste 
kvartal i 2017. I den perioden var klinikken i Mandal 
stengt, men drev sin virksomhet fra andre klinikker.

De senere årene er alle klinikker i Vest-Agder pusset opp 
og innehar det siste innen moderne dentalt utstyr. 

Leder- og personalutvikling
Det ble arrangert faglig konferanse i samarbeid med 
tannhelsetjenesten i Aust-Agder for alle ansatte i begge 
fylkene i august. Her var også private tannleger invitert 
til å delta. Alle tilbakemeldingene på konferansen var 
utelukkende positive. 

Årlig deltar flere ansatte på ulike kurs, konferanser og 
seminarer som arrangeres andre steder i landet, ut fra 
hva behovet til den ansatte og klinikken er. 
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Viktige vedtak i 2017 
Hovedutvalg for kultur og utdanning behandlet  
92 saker i 2017

•	 kvalitetssystem for fagopplæring

•	 internasjonal pris til NDLA for beste 
læremiddelportal

•	 tilbud til minoritetsspråklige elever

•	 plan for elevenes psykososiale miljø

•	 vg3 fagopplæring – fra prosjekt til fast ordning

•	 modell for grunnkompetanseløp

•	 blått naturbruk i Vest-Agder

•	 utbygging ved Søgne vgs., Søgnetunet

•	 utbygging ved Eilert Sundt vgs., studiested 
Lyngdal

•	 rammeplan i yrkesfaglig fordypning, YFF

•	 tilstandsrapport for videregående opplæring 
2017

•	 erfaringer med fraværsgrensen

Videregående opplæring Vest-Agder fylkeskommune har som mål at alle 

elever og lærlinger som er i stand til det, skal gjennomføre videregående opplæring 

med dokumentasjon som anerkjennes for videre studier og arbeidsliv.Verdiskapning bygd på kunnskap

Mål for 2020: Det regionale kunnskapsløftet har gitt betydelige resultater.  Agder lyktes med å 

heve kvaliteten på alle utdanningsnivåer – fra barnehage til universitet. Utdanning er en nøkkel 

til et godt liv som aktiv samfunnsdeltaker, til å kunne delta i arbeidslivet og mestre hverdagen. 

Utdanning 

Vest-Agder fylkeskommunes overordnete mål, i et 
livslangt perspektiv, er at alle skal fullføre videregående 
opplæring i samsvar med egne forutsetninger. I løpet av 
økonomiplanperioden skal minst 85 pst. av et årskull ha 
fullført og bestått planlagt opplæring etter fem år. Dette 
inkluderer elever med individuell opplæringsplan.

Mål og styringsområderI 2010 satte vi ambisiøse mål for fullført og bestått 
videregående opplæring, og flere år med målrettede 
tiltak gir nå resultater. Siden den gang har vi hatt over 
fem prosentpoeng forbedring på området. Det er altså 
125 flere elever som nå har fått kompetanse, og kan gå 
inn i arbeidslivet med større trygghet.  

Hver eneste dag legges det ned et stort og viktig arbeid 
for våre elever og lærlinger. Den daglige innsatsen 
fra alle ansatte er helt avgjørende for den positive 
utviklingen og de gode resultatene vi oppnår på viktige 
områder.

Alle elever og lærlinger som er i stand til det, 
skal gjennomføre videregående opplæring med 
kompetanse som anerkjennes for videre studier eller 
arbeidsliv.

Resultatindikatorer
• Minst 85 pst. har fullført og bestått skoleår.

• Minst 74 pst. av lærlingene har fullført læretiden og  
 bestått fag-/svenneprøve på normert tid.

• I løpet av økonomiplanperioden har minst 80 pst.  
 av årskullet fullført med yrkes- eller    
 studiekompetanse etter fem år.

Status for gjennomføring 2017
84,4 pst. av elevene fullførte og besto skoleåret 
2016/2017. 

Utdanningsdirektoratet leverer ikke lenger tall på andel 
lærlinger som oppnår fag-/svennebrev på normert tid. 
En relevant indikator kan være andel lærlinger som har 
fullført og bestått innen tre år etter påbegynt læretid. I 
2017 var dette 79,3 pst. i Vest-Agder. 

Av årskullet som begynte i videregående opplæring 
høsten 2011, hadde 75,4 pst. fullført og bestått med 
yrkes- eller studiekompetanse fem år etter at de 
begynte.  

Gjennomføring
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Gjennomsnittlig inntakspoeng Vg1
Utdanningsprogram 15-16 16-17 17-18

Bygg- og anleggsteknikk 32,2 33,8 34,9

Kunst, design og arkitektur 43,3 41,4

Design og håndverk 31,8 34,5 35,2

Elektrofag 38,9 40,1 40,3

Helse- og oppvekstfag 35,9 35,2 35,2

Idrettsfag 44,5 43,8 44,7

Medier og kommunikasjon - 39,6 39,3

Musikk, dans, drama 46,1 47,8 47,0

Naturbruk 34,0 36,8 38,8

Restaurant- og matfag 33,1 34,9 29,1

Service og samferdsel 31,6 31,9 32,3

Studiespesialisering 44,6 44,7 45,3

Teknikk og industriell prod. 32,5 30,7 31,6

Sum 39,7 40,1 40,3

Kilde: Hjernen og hjertet

Nøkkeltall for skolene 
Kapasitet 2017-18 Søkere Elevtall Status 01.10.17

 Klasser Plasser 03.07.17 01.10.2017 Klasser Plasser

Kr.sand katedralskole Gimle 62,0 1 486 1 627 1 474 99 % 12

Vågsbygd videregående skole 22,5 675 738 636 94 % 39

Vennesla videregående skole 28,5 520 436 470 90 % 50

Kvadraturen skolesenter 63,0 1 019 896 893 88 % 126

Tangen videregående skole 49,0 1 014 1 008 945 93 % 69

Søgne videregående skole 9,0 110 111 110 100 % 0

Mandal videregående skole 45,5 877 817 863 98 % 14

Byremo videregående skole 8,0 128 95 107 84 % 21

Flekkefjord videregående skole 32,5 611 580 596 93 % 42

Eilert Sundt videregående skole 32,0 622 590 625 100 % -3

Sirdal videregående skole 3,0 90 73 60 66 % 30

Sum Vest-Agder 2017-18 355,0 7 171 6 971 6 752 94 % 400

Nøkkeltall tidligere år

Sum Vest-Agder 2016-17 363,5 7 161 6 522 6 642 93 % 519

Sum Vest-Agder 2015-16 370,0 7 215 6 689 6 827 95 % 388

Sum Vest-Agder 2014-14 371,0 7 119 7 025 6 619 93 % 500

Andel fullført og bestått

Andelen fullført og bestått årskull måles fem år etter 
påbegynt videregående opplæring. 

Andel fullført og bestått skoleår viser andelen elever 
på et utdanningsprogram som har bestått alle fag 
et skoleår. Resultatene må sees i forhold til elevenes 
inntakspoeng.

Elever som har grunnkompetanse som mål, og går i 
egne grupper, er ikke med i tallgrunnlaget. 

Andel fullført og bestått skoleår
Utdanningsprogram  14-15 15-16 16-17

Bygg- og anleggsteknikk 74,9 76,9 84,9

Design og håndverk 75,0 66,4 70,1

Elektrofag 95,5 94,3 95,2

Helse- og oppvekstfag 72,3 77,2 78,2

Idrettsfag 89,8 94,6 91,6

Medier og kommunikasjon 84,0 84,2 79,9

Musikk, dans, drama 89,4 85,9 87,6

Naturbruk 75,7 63,3 88,1

Restaurant- og matfag 71,6 70,8 74,3

Service og samferdsel 70,0 74,6 75,0

Studiespesialisering 86,0 87,5 88,8

Teknikk og industriell prod. 78,8 79,4 77,5

Påbygg til gen. studiekomp. 64,1 64,9 66,4

Sum 81,9 83,1 84,4

Kilde: Hjernen og hjertet

  Fullført og bestått 75,4 % 
  I skole 6. året 4,9 %
  Fullført, ikke bestått 6,1 %
  Sluttet i vgo 11,4 %
  Særskilt opplæring 2,2 %

Andel fullført og bestått årskull 2011-2016

Alle elever og lærlinger som går ut av videregående 
opplæring skal ha kunnskaper, ferdigheter og 
holdninger som gjør dem i stand til å mestre videre 
utdanning og arbeidsliv.

Resultatindikatorer
• Eksamensresultater i norsk over landssnittet, andel  
 karakter 5-6: minst 15 pst.

• Eksamensresultater på tverrfaglig eksamen i   
 yrkesfag over landssnittet på alle    
 utdanningsprogram.

• Minst 38 pst. av de som tar fag-/svenneprøve får  
 Bestått meget godt.

Status for gjennomføring 2017
Eksamensresultatet i norsk var under gjennomsnittet. 
Andelen med karakter på 5-6 var 13 pst. 
Eksamensresultater på tverrfaglig eksamen i yrkesfag 
var i gjennomsnitt litt under det nasjonale snittet, 
og varierte over og under snittet for de enkelte 
utdanningsprogrammene. Andel lærlinger som fikk 
Bestått meget godt til fag-/svenneprøve var 34,5 pst.

Læringsutbytte

Alle elever og lærlinger skal inkluderes, trives, oppleve 
mestring og få faglige utfordringer.

Resultatindikatorer
• Ingen elever opplever mobbing og diskriminering.

• Minst 70 pst. av elevene oppgir i Elevundersøkelsen 
 at de både trives på skolen og er motiverte for   
 læring.

Status for gjennomføring 2017
Status for læringsmiljø 2017
256 elever oppgir i Elevundersøkelsen at de er blitt 
mobbet av medelever eller voksne på skolen. 53,8 pst. 
sier at de både trives og er motiverte for læring.  

Læringsmiljø

75,4 pst. av elevene i Vest-Agder, som begynte i 
videregående opplæring i 2011 og ble målt i 2016, 
bestod videregående opplæring med yrkes- eller 
studiekompetanse. Dette er en økning på ett 
prosentpoeng sammenliknet med året før, men det er 
fortsatt et stykke igjen til målet om 80 pst. 

Fullført og bestått skoleår
Den viktigste indikatoren på økt gjennomføring er 
andelen elever som består alle fag ett skoleår. Andelen 
øker år for år, og lå i 2017 tett opp under målet om 85 
pst. Det betyr at Vest-Agder har en stadig større del 
av ungdomskullet i opplæring, og viser at skolene i 
hovedsak lykkes med elevene som tidligere var utenfor 
opplæringen. Det er fortsatt variasjoner mellom 
utdannings-programmene. Hovedutfordringen er å få 
enda flere elever til å bestå fellesfagene.

Nøkkeltall for skolene
Vi ser noe økning i elevtallet sammenliknet med forrige 
skoleår. Dette varierer imidlertid fra region til region. 
Økningen er størst i inntaksområde Kristiansand. 

Andel søkere som kom inn på sitt første 
programønske i Vg1 ved hovedinntaket

Utdanningsprogram 2016 2017

Bygg- og anleggsteknikk 82 % 88 %

Design og håndverk 78 % 97 %

Elektrofag 91 % 73 %

Helse- og oppvekstfag 83 % 84 %

Idrettsfag 79 % 57 %

Medier og kommunikasjon 87 % 88 %

Kunst, design og arkitektur - 96 %

Musikk, dans, drama 95 % 78 %

Naturbruk 96 % 89 %

Restaurant- og matfag 84 % 90 %

Service og samferdsel 79 % 82 %

Studiespesialisering 88 % 94 %

Teknikk og industriell prod. 71 % 93 %

Totalt 86 % 94 %

Ungdom tilmeldt oppfølgingstjenesten
Fordelt på årsak 2016 2017

Ikke søkt 253 223

Takket nei til plass 101 42

Avbrudd 68 65

Andre grunner 84 47

Antall tilmeldte 506 377
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Inntakspoeng Vg1 
Inntakspoeng beregnes ut fra gjennomsnitt av 
elevens avgangskarakter i tiende klasse, ganget 
med ti. Høye inntakspoeng øker sannsynligheten for 
gjennomføring i videregående opplæring. Høsten 2017 
var gjennomsnittlig inntakspoeng på Vg1 40,3. Tabellen 
viser en økning av inntakspoeng de tre siste år. En årsak 
til dette kan være innføring av valgfag i ungdomsskolen, 
et fag der elevene som regel får gode karakterer.

Inntak på første programønske Vg1 
Vest-Agder fylkeskommune har høy andel av søkere 
som kommer inn på sitt første programønske. Totalt 
kom 94 pst. av våre søkere med ungdomsrett inn på sitt 
første ønske i 2017. Dette er høye tall, som viser at det er 
svært godt samsvar mellom fylkeskommunens vedtatte 
tilbudsstruktur og ønskene til våre søkere.

Oppfølgingstjenesten (OT) 
Oppfølgingstjenestens hovedoppgave er å følge opp 
ungdom med skolerett som ikke er i opplæring, enten 
fordi de ikke har søkt skoleplass, har takket nei til tilbudt 
skoleplass, eller avsluttet opplæringen før den er fullført.

Antall ungdommer som oppfølgingstjenesten 
følger opp er redusert med 40 pst. fra 2012 til 2016. 
Reduksjonen fortsatte i 2017. Dette er tall som 
gjenspeiler at en stadig større andel av ungdomsgruppa 
er i opplæring, enten i skole eller bedrift. 

Ungdommene som meldes inn i opplæringstjenesten 
nå, har ofte mer sammensatte og tunge problemer enn 
det som var typisk for noen år siden. En fortsatt økning i 
andelen som går tilbake til, og lykkes i opplæringen, vil 
derfor kreve større innsats mot hver enkelt ungdom.

Planlagt opplæring mot grunnkompetanse 
Elever som ikke kan følge alle mål i nasjonale 
læreplaner, skal få tilbud om en planlagt opplæring 
mot grunnkompetanse. Tilbudene organiseres 
av den enkelte skolen, og det fattes vedtak om 
spesialundervisning. Antall elever som får denne 
tilretteleggingen er redusert. Dette er en ønsket 
utvikling, men antallet vil variere fra år til år.

Elever på hverdagslivstrening (HT) trenger stor grad av 
pedagogisk og fysisk tilrettelegging, og flere har behov 
for medisinsk behandling i skoletiden. Opplæringen har 
fokus på å mestre grunnleggende ferdigheter knyttet til 
dagliglivet. Elever på arbeidslivstrening (AT) tas inn på 
et ordinært utdanningsprogram, men følger individuell 
opplæringsplan og får særskilt tilrettelagt opplæring.

Spesialundervisning
Antall enkeltvedtak om spesialundervisning var i 
hovedsak uendret i første termin 2017, sammenliknet 
med første termin 2016. Tre skoler hadde noe flere, eller 
betydelig flere. Arbeidet for å styrke tilpasset opplæring 
i klasserommene, og dermed redusere antall elever som 
får spesial-undervisning, fortsetter.

Særskilt språkopplæring 
I begrepet særskilt språkopplæring inngår både særskilt 
språkopplæring, morsmålsopplæring og tospråklig 
opplæring i fag. Tre skoler hadde færre enkeltvedtak 
om særskilt språkopplæring enn i 2016, og tre hadde 
flere. Til sammen ble det fattet 138 enkeltvedtak 
om særskilt språkopplæring og ett enkeltvedtak om 
morsmålsopplæring i 2017. 

Skolehelsetjenesten
Skolehelsetjenesten arbeider forebyggende for å 
ivareta fysisk og psykisk helse hos barn og ungdom. 
Helsedirektoratet gjennomførte sommeren 2016 en 
nasjonal kartlegging av årsverk i helsestasjons- og 
skolehelsetjenesten. I rapporten "Kartlegging av 
årsverk i helsestasjons og skolehelsetjenesten, IS-2543" 
anbefaler Helsedirektoratet 1,3 årsverk per 1000 elever i 
helsesøsterressurs ved videregående skoler. Vest-Agder 
ligger over landsgjennomsnittet med et snitt på 1,7 
årsverk per 1000 elever.

Definisjoner

Lærlinger går mot fag- eller svennebrev
og tegner lærekontrakt.

Lærekandidater går mot grunnkompetanse
og tegner opplæringskontrakt.

Praksiskandidater har ikke kontrakt, men kan ta 
fagprøve basert på lang praksis.

Fravær
Tabellen viser fraværet slik det er ført på elevenes 
vitnemål. Fraværsgrensen, som ble innført høsten 2016, 
har ført til redusert fravær. Vest-Agder ligger litt under 
landssnittet for dagfravær, og litt over for timefravær. 
Fraværsgrensen betyr at elever som har mer enn 10 pst. 
udokumentert fravær i et fag, ikke får karakter i faget. 
Skolene melder at antall elever som ikke fikk karakter 
våren 2017 var omtrent uendret, eller litt lavere enn 
tidligere år.

Opplæring mot grunnkompetanse
2016 2017

Hverdagslivstrening (HT) 84 79

Arbeidslivstrening (AT) 138 127

Totalt 222 206

Særskilt språkopplæring
2015 2016 2017

Antall enkeltvedtak 120 118 139

Ressurs til skolehelsetjenesten

Skole 2017-18
Årsverk per
1000 elever

KKG 190 % 1,3

Tangen 140 % 1,5

Kvadraturen * 190 % 2,3

Vennesla 80 % 1,8

Søgne 40 % 4,4

Sirdal 10 % 1,7

Vågsbygd 80 % 1,3

Manda 100 % 1,2

Byremo 35 % 3,3

Eilert Sundt** 135 % 2,2

Flekkefjord 110 % 2,1

SMI 0 % 0

Vest-Agder 1 110 % 1,7
* Kvadraturen skolesenter deler ressurs med Akademiet vgs. 
** Eilert Sundt vgs. studiested Lyngdal deler ressurs med grunnskolen  
i Lyngdal.

Fravær

Snitt per elev
15-16 16-17

Dager Timer Dager Timer

Vest-Agder yrkesfag 9,5 23,2 6,2 15,4

Hele landet yrkesfag 9,9 22,0 6,3 14,2

Vest-Agder stud.forb. 7,7 25,8 5,1 17,7

Hele landet stud.forb. 7,9 20,9 5,3 15,6

Kilde: Utdanningsdirektoratets statistikkportal

Resultater for fag- og svenneprøver
Praksis- 

kandidater
Lærlinger Vg3 i skole Sum antall Sum andel 

2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017

Bestått 220 232 476 408 27 44 723 684 59,5 % 58,2 %

Bestått meget godt 136 136 276 263 8 6 420 405 34,5 % 34,5 %

Ikke bestått 13 18 52 54 8 14 73 86 6,0 % 7,3 %

Sum Vest-Agder 369 386 804 725 43 64 1 216 1 175 100 % 100 %

Lære og opplæringskontrakter
2015 2016 2017

Antall nye godkjente 882 860 960

Løpende per 31.12. 1 893 1 827 1 780

Hevede/endrede per år 108 135 104

Andel søkere som har inngått lærekontrakt

Utdanningsprogram Andel av alle 
søkere

*Andel med 
ungdomsrett

Bygg- og anleggsteknikk 85,8 % 85,5 %

Design og håndverk 80,0 % 77,8 %

Elektrofag 70,3 % 69,1 %

Helse- og oppvekstfag 69,5 % 80,6 %

Medier og  kommunikasjon 33,3 % 50,0 %

Naturbruk 68,8 % 50,0 %

Restaurant- og matfag 57,8 % 51,1 %

Service og samferdsel 67,4 % 72,7 %

Teknikk og ind. prod. 74,4 % 75,7 %

*Andel av de som har inngått lærekontrakt.
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Eksamen

Alle elever på studieforberedende 
utdanningsprogram må opp til eksamen i norsk 
hovedmål i Vg3. Matematikk og engelsk er 
trekkfag. Det betyr at en mindre andel av elevene 
trekkes ut til eksamen. Alle elever på yrkesfaglige 
utdanningsprogram må opp til tverrfaglig 
eksamen i programfagene i Vg2.

Lærekontrakter/opplæringskontrakter
Fagområdene som har flest lærekontrakter er bygg- 
og anleggsteknikk, teknikk og industriell produksjon, 
service og samferdsel og helse- og oppvekstfag. 

Det har blitt tegnet mellom 30 og 40 nye 
opplæringskontrakter innenfor hvert av disse 
programområdenever de to siste årene. Ved utgangen 
av 2017 var det 71 lærekandidater i Vest-Agder. 

I 2017 var det totalt 45 færre søkere til læreplass enn 
året før. For søkere med ungdomsrett var nedgangen 
59. Likevel ble det inngått totalt 89 flere lærekontrakter 
sammenlignet med 2016. For søkere med ungdomsrett 
er økningen på 20 kontrakter. 68 kvalifiserte søkere 
med ungdomsrett stod uten læreplass medio august 
2016. Disse fikk tilbud om Vg3 fagopplæring i skole. 88 
pst. av søkerne har fått tilbud som fører frem til fag-/
svenne- eller kompetansebrev, enten gjennom lære-/
opplæringskontrakt, eller kontrakt i Vg3 fagopplæring i 
skole. Dette er best resultat i landet.

Fag- og svenneprøver
Målet om at 38 pst. av fag- og svenneprøvene får 
vurderingen Bestått meget godt, ble ikke oppnådd.  
Den gikk ned til 34,5 pst. Andelen Ikke bestått er økt fra 
5 til 7,4 pst.

Vg3 fagopplæring i skole
68 ungdommer begynte på Vg3 fagopplæring i skole i 
løpet av høsten 2017. Ungdommene får gjennom dette 
tilbudet opplæring etter de samme læreplanene som 
lærlingene følger i bedrift. 

Vg3 fagopplæring i skole har blitt en betydelig aktør 
innen fagopplæring, og i samarbeidet mellom skole 
og næringsliv. Nær 1/3 av elevene blir formidlet til 
læreplass underveis i løpet. Fra tilbudet startet i 2014 
har 88 bestått sin fag-/svenneprøve i dette løpet, 15 av 
disse med resultatet Bestått meget godt. Ved årsskiftet 
var det 105 elever tilknyttet ordningen.

Yrkesfaglig fordypning (YFF)
I YFF skal elevene få mulighet til å oppleve realistiske 
arbeidssituasjoner i læringsarbeidet. Regionalt og 
lokalt arbeidsliv skal være med og definere innholdet 
i opplæringen, ut fra lokale kompetansebehov. Aust-
Agder og Vest-Agder har utarbeidet felles rammeplan 
og maler for YFF. I elevundersøkelsen høsten 2017 
mener 85 pst. av elevene på yrkesfag Vg2, at faget 
yrkesfaglig fordypning gjør det lettere å få læreplass.

Formidlingskoordinatorer
Høsten 2017 ble det opprettet faste stillinger som 
formidlingskoordinatorer, som skal videreføre arbeid for 
økt og tidlig formidling til læreplass, i samarbeid med 
opplæringskontorene. Tettere oppfølging av elevene 
i overgangen skole-læreplass, er sentralt. Andelen 
elever som formidles til læreplass før sommerferien er 
økende, og elever som ikke har fått læreplass følges 
systematisk opp utover høsten. Skolene rapporterer at 
koordinatorene har bidratt til økt formidling, tidligere 
formidling og tettere oppfølging av elevene.

Eksamenskarakterer fellesfag

Fag
Nasj

16-17
VAF

16-17

Matematikk1P studieforb. 2,4 2,4

Matematikk 1P yrkesfag 3,0 3,3

Matematikk 1T studieforb. 3,5 4,0

Matematikk 2PY - påbygg 2,6 2,5

Matematikk 2P studieforb. 3,0 2,9

Norsk hovedmål studieforb. 3,5 3,4

Norsk sidemål studieforb. 3,3 3,0

Norsk hovedmål påbygg 2,8 2,6

Norsk yrkesfag 3,5 3,2

Kilde: Skoleporten

Andel med karakter 1 og IV i matematikk
Fag Standpunkt Eksamen

1 IV 1 Ikke møtt

1P 3 % 2 % 23 % 5 %

1P-Y 6 % 3 % 14 % 2 %

1T 1 % 0 % 3 % 2 %

1T-Y 4 % 0 % 6 % 0 %

Kilde: Hjernen og hjertet

Karakterfordeling norsk hovedmål eksamen
Karaktertrinn Nasj. stud.spes. VAF stud.spes.

1-2 16 % 17 %

3-4 68 % 70 %

5-6 16 % 13 %

Snittkarakter 3,5 3,4

Kilde: Hjernen og hjertet og Utdanningsdirektoratets statistikkportal

Tverrfaglig eksamen yrkesfag Vg2

Fag
Nasj

16-17
VAF

16-17

Elenergi 4,0 4,1

Byggteknikk 4,0 3,8

Helsearbeiderfag 4,2 4,4

Industriteknologi 3,8 3,7

Frisør 4,0 4,2

Media og kommunikasjon 4,3 4,3

Kokk- og servitørfag 3,9 3,4

Salg, service og sikkerhet 3,9 3,9

Kilde: Skoleporten

Læringsutbytte
Alle skolene har et system som sikrer at elevenes 
læringsresultater blir analysert og drøftet hver termin. 
Elever som stryker eller ikke får karakter til første termin 
følges tett opp, både i klassen og gjennom tiltak utenfor 
klassen. I 2017 arbeidet tre skoler i stor grad, og åtte 
skoler i noen grad, med grunnleggende ferdigheter i 
alle fag. 
 
Realfag
I matematikk lå karaktersnittet i Vest-Agder over 
landssnittet. Dette skyldes både dyktige lærere, og 
et systematisk arbeid. Andelen som får 1 eller IV er 
imidlertid fortsatt for høy. I 2017 ble det arrangert felles 
matematikksamlinger for lærere fra videregående skole 
og ungdomsskoler i Vest-Agder. 

I Kristiansandsregionen er det organisert klynge-
samarbeid mellom ungdomsskoler og videregående 
skoler for å bedre gjennomføring i matematikk. Dette 
følges videre opp i 2018. MNT-forum, (Matematikk, 
naturfag og teknologi), arrangerte tre samlinger i 2017 
sammen med fylkeskommunen.

Norsk
Andel elever i Vest-Agder som fikk 5 og 6 i norsk var i 
2017 13 pst., målet var 15 pst. Snittkarakteren ligger 
også, som tidligere år, under landsgjennomsnittet. 
Dersom påbygg tas med, er resultatene enda svakere. 
Vi arbeider for å finne årsakene til dette, og prøver ut 
ulike tiltak for å bedre forholdet. I 2017 ble det etablert 
et forum der fagutviklerne i norsk møtes jevnlig, deler 
ideer og erfaringer, og drøfter hvordan opplæringen i 
faget kan styrkes. 

Kroppsøving
250–300 elever mangler vurderingsgrunnlag i 
kroppsøving hvert år. Fylkeskommunen har etablert et 
samarbeid med kommunene, der temaet er mestring og 
livslang bevegelsesglede i kroppsøving. Ca. 90 lærere 
og ledere fra grunn- og videregående skole deltok på et 
felles kurs, der målet var å utforske hvordan alle elever 
kan inkluderes og oppleve mestring i faget.

Tverrfaglig eksamen
Resultatene på tverrfaglig eksamen på yrkesfag varierer 
over og under landssnittet. Samlet er karakterene 
litt bedre i 2017 enn i 2016, men de er fortsatt litt 
under landssnittet. Det har i flere år vært systematiske 
forskjeller fra skole til skole i resultatene på enkelte 
fagområder. Det vil derfor bli satt i gang et arbeid for å 
kvalitetssikre gjennomføringen av tverrfaglig eksamen i 
fylkeskommunen.

Skolemiljø

Alle elever har rett til et trygt og godt 
skolemiljø som fremmer helse, trivsel og læring. 
(Opplæringsloven § 9 A-2)

Elevundersøkelsen 2017
VAF-16 VAF-17 Nasj-17

Motivasjon 3,7 3,7 3,7

Mestring 4,0 4,0 4,0

Trivsel 4,3 4,3 4,3

Støtte fra lærerne 4,1 4,1 4,1

Felles regler 4,0 4,1 4,0

Læringskultur 3,9 4,0 3,9

Vurdering for læring 3,4 3,4 3,4

Utdanning og
yrkesveiledning

3,6 3,7 3,6

Støtte hjemmefra 3,8 3,9 3,8

Faglig utfordring 4,4 4,4 4,4

Elevdemokrati og 
medvirkning

3,4 3,4 3,5

Andel som oppgir mobbing 4,3 4,2 4,8

Kilde: Hjernen og hjertet og Utdanningsdirektoratets rapportportal

Elevundersøkelsen har aldri hatt så høy deltakelse som i 
2017. Hele 89,3 pst. av elevene svarte på undersøkelsen 
i Vest-Agder fylkeskommune, mot 86 pst. nasjonalt. 
Resultatene for elevundersøkelsen har vært stabilt gode 
de siste årene, og jevnt med resten av landet. I 2017 
hadde Vest-Agder fremgang på fire av indikatorene. 

153 elever har oppgitt at de har blir mobbet av 
medelever, en økning fra 138 i 2016. Digital mobbing er 
redusert fra 90 elever i 2016 til 80 i 2017. Mobbing fra 
voksne er redusert fra 103 i 2016 til 91 i 2017. Økningen 
på mobbing fra medelever kan forklares med at seks 
prosentpoeng flere elever svarte på undersøkelsen i 
2017. Den samlede andelen elever som har opplevd en 
eller annen form for mobbing er redusert. 
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Fylkeskommunen har nulltoleranse for mobbing, og 
vil fortsette med forebyggende arbeid. Fem skoler har 
fattet enkeltvedtak om mobbing i 2017, til sammen åtte 
vedtak.

Plan for elevenes skolemiljø
Høsten 2017 ble det vedtatt nye bestemmelser om 
elevenes skolemiljø, som skjerper skolenes plikt til å 
sørge for at elevene har det trygt og godt på skolen. 
Vest-Agder fylkeskommune har konkretisert de 
nye bestemmelsene, og utarbeidet felles maler og 
retningslinjer. Skolenes arbeid med forebygging og 
håndtering av krenkelser og mobbing vil bli fulgt opp 
med veiledning og kompetanseheving. 

Tr
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Motivasjon

4,6 %
(4,2 %)

13,7 %
(13,8 %)

7,5 %
(7,7 %)

10,3 %
(9,6 %)

16,7 %
(16,7 %)

2,8 %
(2,5 %)

27,0 %
(27,4 %)

16,2 %
(16,8 %)

1,2 %
(1,2 %)

Motivasjon og trivsel 2017

Over halvparten av elevene (53,5 pst), svarte i 
Elevundersøkelsen at de trives på skolen, og er motiverte 
for skolearbeidet (lysegrønt pluss mørkegrønt). Dette er 
omtrent det samme som i 2016. Det er fortsatt et stykke 
igjen til målet om 70 pst. 24 pst. trives i mindre grad og 
er lite motiverte (rødt pluss oransje). 

Lærlingundersøkelsen 2017
VAF 

2016
VAF

2017
Nasj.
2017

Læringskrav 3,9 3,9 3,9

Medvirkning 3,7 3,6 3,5

Løpende faglig veiledning 3,9 4,0 3,9

Halvårssamtalen 3,2 3,1 3,0

Trivsel 4,5 4,5 4,4

Innsats og selvstendighet 4,3 4,4 4,3

Skolen som forberedelse 3,6 3,5 3,5

Planmessig opplæring 4,0 4,0 3,9

Utstyr og hjelpemidler 4,2 4,3 4,2

Læringsmuligheter 3,7 3,8 3,7

HMS 4,1 4,1 4,0

Kunnskap om fag-/svenneprøve 3,6 3,7 3,5

Oppfattede muligheter 3,5 3,7 3,7

Læringsmiljø i lærebedriftene
Lærlingundersøkelsen er obligatorisk for andreårs 
lærlinger. Deltakerandelen for Vest-Agder 
fylkeskommunes lærlinger var 66,2 pst. Dette er 
betydelig over den nasjonale deltakelsen på 55 pst. 
Resultatene fra undersøkelsen drøftes i en dialog med 
opplæringskontor og bedrifter i fylket.

Resultatene i lærlingundersøkelsen er gode, og mer 
positive enn ellers i landet. Dette viser at læringsmiljøet 
i lærebedriftene er godt. Lærlingene trives i bedriftene, 
og de fleste er fornøyd med opplæringen. Det 
har likevel vært en økning i antallet lærlinger som 
opplever mobbing jevnlig, fra 10 til 17 personer. 
Vi har nulltoleranse for mobbing og trakassering 
blant lærlinger. Mobbing i bedrifter tilknyttet 
opplæringskontor følges opp i henhold til eksisterende 
rutiner.

Det er gledelig at lærlingene nå er mer optimistiske 
når det gjelder hvilke muligheter de har med fag-/
svennebrev. Dette kan skyldes at lavkonjunkturen som 
noe av næringslivet i Vest-Agder har opplevd, er på vei til 
å passere. Sektoren arbeider kontinuerlig for å vise elever 
og lærlinger hvilke muligheter et fag- eller svennebrev 
kan gi.

Ledelse
Gode skoleledere engasjerer seg i skolens 
kjernevirksomhet, og legger til rette for lærersamarbeid 
og god pedagogisk praksis. I Vest-Agder følges 
skolelederne opp gjennom styringsdialogen, 
utviklingsavtalen, og ulike kompetansetiltak. 

I årsrapporten gir skolene tilbakemelding på nytten av 
rektormøtene, driftsutviklingssamtalene og skolebesøk, 
på en skala fra 1 til 5. Skolene vurderer i hovedsak disse 
møtene som nyttige. Dette gjelder særlig de formelle 
skolebesøkene to ganger per år, der utdanningssjefen 
og assisterende utdanningssjef har samtale med skolens 
ledergruppe.

Opplevd nytte, gjennomsnitt
 2015 2016 2017

Rektormøter 4,5 3,8 4,0

DU-samtaler 4,6 4,2 4,3

Formelle skolebesøk - 4,6 4,5

1=svært lite nyttig, 5= svært nyttig

Videreutdanning
66 lærere i Vest-Agder søkte på den ordinære 
videreutdanningsordningen i 2017. 35 ble tatt inn, 
og fire har trukket seg. "Andre fag" omfatter i 2017-18 
geografi, kroppsøving og idrett, samfunnsfag, rådgiving 
og ledelse. Yrkesfaglærerløftet er et nytt tilbud til 
yrkesfaglærere i Aust-Agder og Vest-Agder. UiA har det 
faglige ansvaret for disse studiene.

Seks avdelingsledere begynte på den nasjonale 
rektorskolen høsten 2017. Dette er en viktig kompetanse 
for fremtidig rekruttering. UiA satte på oppdrag 
fra Fylkeskommunen i gang et studium i elev- og 
arbeidsrett. Ni avdelingsledere og en rektor deltok på 
dette.

Skolene melder at flere av lærerne har fått 
undervisningskompetanse i nye fag som skolen trenger. 
Undervisningen er også blitt bedre som følge av 
videreutdanningen.

Antall lærere i videreutdanning

Fag 2015-16 2016-17 2017-18

Realfag 13 6 4

Pedagogikk, spes.ped 11 8 10

Språkfag, norsk 7 5 4

Andre fag 14 9 13

PPU-Y/YFL (1. - 2/3 år) 17 28 32

Yrkesfaglærerløftet 42

Sum 62 56 105

Fagforum
Fylkeskommunen har fagforum i 26 fag/fagområder. 
Nytt i 2017 var fagforum for minoritetsspråklig 
opplæring. Fagforum skal være en arena for faglig 
kompetanseutvikling og deling. Våren 2017 deltok 
ca.  940 lærere på den årlige fagsamlingen. I tillegg 
har fagforum koordinert faglærernes arbeid med ulike 
temaer, blant annet eksamen og læreplaner. Fagforum 
har også hatt ansvar for å gi innspill på nasjonale 
høringer om fagfornyelsen.

Ekstern veiledning
Andre veiledningsrunde ble avsluttet våren 2017, 
og tredje runde begynte om høsten. Formålet med 
veiledningen er å styrke skolenes utviklingsarbeid. 
Skolen velger et satsingsområde fra årskontrakten som 
tema for veiledningen. I 2017/18 var temaene vurdering, 
tilpasset opplegging og periodisering/ploging. 
Veilederne undersøker skolens praksis på det valgte 
temaet ut fra systemperspektiv, undervisningsperspektiv 
og læringsperspektiv. 

Hospitering
Formålet med hospitering er å videreutvikle 
samarbeidet mellom skole og bedrift, og å se 
opplæringen i et sammenhengende løp.16 
yrkesfaglærere og to instruktører fra Vest-Agder 
deltok i ordningen i 2017. Lærere som hospiterer i 
bedrift får oppdatert kunnskap i faget, blir kjent med 
nye arbeidsmetoder og utstyr. Praktiske eksempler 
fra oppholdet i bedrift kan formidles til elevene, og 
veiledningen om fagvalg styrkes.

Minoritetsspråklige elever
Alle videregående skoler i Vest-Agder har elever med 
annet morsmål enn norsk. De fleste minoritetsspråklige 
elever behersker både norsk og sitt eget morsmål, og 
følger ordinær undervisning. Men det er også mange 
som har lite skolegang fra hjemlandet. Opplæringen 
fylkeskommunen tilbyr må derfor tilpasses den enkelte. 

Agder Kommunerevisjons forvaltningsrevisjon 
"Videregående opplæring - tilpasset opplæring til 
minoritetsspråklige elever" peker på at vi ikke er gode 
nok på tilpasset undervisning for minoritetsspråklige i 
ordinære klasser. Fylkestinget vedtok i 2017 at det skal 
settes ned en arbeidsgruppe som legger fram en plan for 
tilpasset opplæring i alle fag.

Vest-Agder har innføringsklasser i alle de tre 
inntaksregionene, der elevene får opplæring i 
grunnleggende ferdigheter og i fellesfag. De får også 
kunnskap om norsk arbeidsliv og utdanningssystem. I 
2017/18 har Mandal vgs. skole to klasser i et samarbeid 
mellom Mandal kommune og fylkeskommunen. Elevene 
får opplæring i grunnskolefag, og lærerne kommer 
både fra den videregående skolen og fra kommunen. 
Eilert Sundt vgs. har to innføringsklasser. Kvadraturen 
skolesenter har en klasse. Vest- Agder fylkeskommune 
har fått midler fra IMDI, jobbsjansen B, til dette tilbudet. 
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Kvadraturen skolesenter har en historie helt tilbake til 1812, 
med stolte tradisjoner fra yrkesfagene. På Kvadraturen 
skolesenter skal alle oppleve at de betyr noe og at de blir 
sett og hørt. Skolens visjon er "Her er - og blir du noe". Vi 
setter eleven i sentrum for læringsarbeidet, og gjennom 
tilpasset opplæring skal alle elever bli utfordret til å 
utvikle sosial og faglig kompetanse og oppleve mestring. 
Elevene skal møte dyktige og engasjerte ansatte, som 
gjennom sin klasseledelse bygger relasjoner og skaper 
et trygt og forutsigbart læringsmiljø. Undervisningen 
skal være forsknings- og kunnskapsbasert, og samtidig 
virkelighetsnær.
 
Viktige satsinger i 2017 

Tilpasset opplæring. Skolen jobber systematisk med 
kartlegging, tilpasset opplæring og vurdering for læring for 
å nå ønsket kvalitetsmål. Vurdering for læring er integrert i 
skolens årsplan og virksomhetsplan, og er en viktig del av 
elevmedvirkningen i opplæringen

Fagsamarbeid. Skolens årsplan planlegges i god tid, 
fagsamarbeid og kollegabesøk er tidfestet, og ansatte får 
tid til forberedelse og gjennomføring av fagsamarbeid.

Elevmedvirkning. Ut fra elevundersøkelsen svarer elevene 
positivt på vurdering for læring, og de fleste av elevene 
svarer at de får være med å vurdere arbeidet sitt, og hva 
som bør legges vekt på i flere av fagene. Det er fortsatt 
viktig å jobbe med medvirkning og involvering, da målet 
er at elevene svarer: "i alle", eller "de fleste" fagene på 
spørsmål rundt deltakelse i egen læring.

Elevundersøkelsen
Resultatene i Elevundersøkelsen 2017 viser en fremgang 
fra tidligere på de fleste områdene. Elevene svarer positivt 
på mange av spørsmålene, og vi er spesielt fornøyd med 
at systematisk satsing på et bedre elevmiljø vises igjen 
i en nedgang av antall elever som svarer at de opplever 
mobbing. Elevene oppgir videre at de i stor grad opplever 
mestring på skolen, og at de får god støtte fra lærerne i sitt 
læringsarbeid.

1 031 elever, 255 ansatte. Rektor: Morten Torkelsen.

Utdanningsprogram
• Ingeniørveien
• TIP m/ studiespes.
• EL m/ studiespes.
• Helse m/ studiespes.
• Idrettsfag
• Helse- og oppvekstfag 

Kvadraturen skolesenter

Fullført og bestått skoleår
Andelen fullført og bestått har økt noe fra i fjor. Vi jobber 
systematisk med fraværsproblematikk, tilpasset opplæring 
og vurdering for læring for å øke gjennomføringsgraden 
på Kvadraturen skolesenter enda mer.

Eksamensresultater
Vi har gode resultater på yrkesfaglige eksamener.  
Det jobbes systematisk og godt i fellesfagene, og vi har et 
høyt skolebidrag.

Elevundersøkelsen
KVA-16 KVA-17 VAF-17

Motivasjon 3,8 3,8 3,7

Mestring 4,0 4,0 4,0

Trivsel 4,3 4,2 4,3

Støtte fra lærerne 4,1 4,1 4,1

Felles regler 3,9 4,0 4,1

Læringskultur 3,9 3,9 4,0

Vurdering for læring 3,6 3,7 3,4

Utdanning og yrkesveil. 3,5 3,9 3,7

Støtte hjemmefra 3,6 3,7 3,9

Faglig utfordring 4,3 4,3 4,4

Elevdemokrati og medv. 3,5 3,5 3,4

Andel som oppgir mobbing 5,9 % 3,9 % 4,2 %

Kilde: Hjernen og hjertet. Utdanningsdirektoratets rapportportal.

Andel fullført og bestått
2014-15 2015-16 2016-17
73,2 % 72,0 % 73,9 %

Kilde: Hjernen og hjertet

Eksamenskarakterer
 KVA VAF Nasj
Matematikk 2PY påbygg 2,6 2,5 2,6
Norsk hovedmål stud.forb 3,3 3,4 3,5
Norsk hovedmål påbygg 2,7 2,6 2,8
Elenergi 4,3 4,1 4,1
Helsearbeiderfag 4,7 4,5 4,3
Industriteknologi 3,8 3,7 3,8

Kilde: Skoleporten. Hjernen og hjertet.

KKG skal være en inkluderende skole. Alle elever skal 
kunne ha en aktiv rolle i skolesamfunnet, og bidra med 
noe til fellesskapet. De ansatte ved KKG skal hjelpe alle 
elever til å bli i stand til dette.

KKG skal være en tradisjonsbærer i Kristiansand. 
Kunnskapsformidling og kunnskapsutvikling er vårt 
hovedanliggende, og målet er at alle elever skal fullføre 
planlagt løp med maksimalt utbytte. Vi ønsker en skole 
preget av Kunnskap, Kultur og Glede og som lever opp til 
vår visjon - der du vokser som menneske.
 
Viktige satsinger i 2017
 
Trinnansvar. Modell med trinnansvar der avdelingsleder 
og rådgiver følger elevene gjennom hele skoleløpet, er nå 
gjennomført. Dette har gitt bedre oversikt, forutsigbarhet 
og kommunikasjon med elev og foresatte. Endringer i 
ansvarsområder som følge av dette er også gjennomført. 
Noe oppleves til det bedre, mens andre oppgaver blir 
tyngre å gjennomføre. Dette henger sammen med at 
oppgavene blir fordelt på flere personer som ikke får 
samme trening og effektivitet i håndteringen, men 
kjennskapet til elev sikrer bedre saksbehandling. 

Kollegaveiledning. Kollegaveiledning er videreført 
og utviklet. Dette er en viktig arena for å diskutere 
klasseledelse, differensiering og tilpasset opplæring. Det 
henger også sammen med undervisningsevalueringen, 
medarbeidersamtalen og leders besøk i undervisningen.

Ressurs- og tiltaksark. Det arbeides stadig videre med 
ressurs- og tiltaksark, særlig rettet mot elever med særskilte 
behov. Mange av tiltakene rettet mot enkeltelevers behov 
vil være nyttig også for andre. Dette ønsker vi stadig større 
bevissthet rundt. Arbeidet som førte til at vi i 2017 ble 
"Dysleksivennlig skole", og den stadige økende andelen 
med minoritetsspråklige elever, aktualiserer dette. 

Elevundersøkelsen. Resultatene i elevundersøkelsen 
har vært stabile de siste årene, bare med små ikke 
signifikante variasjoner i tallverdiene. De er til forveksling 
like fylkessnittet, bortsett fra på mobbing der KKG kommer 
ut med et bedre resultat. Elevene svarer at de voksne 
i stor grad ikke er klar over den mobbingen som skjer. 
Ved gjennomgang av nye retningslinjer knyttet til kap. 9 
A, er observasjonsplikten sterkt understreket. Målet er å 
oppfylle nullvisjonen.

Utdanningsprogram
• Studiespesialisering
• Idrettsfag
• Helse- og oppvekstfag
• Service og samferdsel
• International baccalaureate
• HT/AT

Kristiansand katedralskole Gimle

Fullført og bestått skoleår. Andel fullført og bestått har økt 
de siste årene, og ser nå ut til å ha stabilisert seg i overkant 
av 90 pst. Det er noe forskjell mellom programområdene, 
og vi prøver stadig nye tiltak for å øke gjennomføringen 
ytterligere, særlig innen yrkesfag.

Eksamensresultater. Eksamensresultatene er i store 
trekk som forventet ut fra standpunktkarakterer og 
grunnskolepoeng. Barne- og ungdomsarbeiderfaget har 
hatt en positiv utvikling, mens service og samferdsel har en 
dupp ned sist år. Dette må vi følge videre. 
 
Elevundersøkelsen

KKG-16 KKG-17 VAF-17

Motivasjon 3,7 3,6 3,7

Mestring 4,0 4,0 4,0

Trivsel 4,3 4,3 4,3

Støtte fra lærerne 4,1 4,1 4,1

Felles regler 3,9 4,0 4,1

Læringskultur 4,0 3,9 4,0

Vurdering for læring 3,3 3,3 3,4

Utdanning og yrkesveil. 3,6 3,5 3,7

Støtte hjemmefra 3,9 3,9 3,9

Faglig utfordring 4,5 4,5 4,4

Elevdemokrati og medv. 3,4 3,4 3,4

Andel som oppgir mobbing 3,0 % 2,9 % 4,2 %

Kilde: Hjernen og hjertet. Utdanningsdirektoratets rapportportal.

Andel fullført og bestått
2014-15 2015-16 2016-17
90,4 % 92,7 % 91,4 %

Kilde: Hjernen og hjertet.

Eksamenskarakterer
 KKG VAF Nasj.
Matematikk 2P studieforb. 3,3 2,8 3,0
Norsk hovedmål studieforb. 3,7 3,4 3,5
Sosialkunnskap 4,3 3,6 3,6
Matematikk programfag R2 3,8 4,1 3,8
Treningslære 2 3,3 3,4 3,3
Barne- og ungdomsarbeiderfag 4,6 4,6 4,4
Salg, service og sikkerhet 3,5 3,9 3,9

Kilde: Skoleporten. Hjernen og hjertet.

1500 elever, 180 lærere. Rektor: Knut Aasen.

• Elektrofag
• Teknikk og ind. produksjon
• Fagskole maritime fag, tekniske fag og helsefag 
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Skolens visjon er "Kunnskap gir glede". Elevene rapporterer 
om høy trivsel og motivasjon. Vi arbeider for å utvikle 
en tydelig kultur for læring, og skolen kan vise til gode 
resultater over tid. Vi gjennomfører en rekke sosiale 
aktiviteter i skoletiden, og deltar i ulike konkurranser. 
Konserter, forestillinger og musikal hører også med i bildet 
av Vågsbygd vgs.

Viktige satsinger i 2017

Økt gjennomføring. Med tydelig rådgivning ved valg 
av fag, spesielt matematikk, skal vi legge til rette for at 
elevenes valg er gjennomtenkt. Skolen legger en plan 
sammen med elever som står i fare for å få karakteren 1 
eller IV. Enkelte elever følges i tillegg tett opp av ansatte og 
eksternt hjelpeapparat for å fremme den enkeltes læring.

Styrking av klasselærerråd. Faste møter hvor vi fokuserer 
på det psykososiale miljøet og enkeltelever.

Samarbeid i fagseksjonene. Dette er lærernes arena 
for strukturert samarbeid med kolleger i samme 
fag eller fagområde. Her samarbeider lærerne om 
undervisningsopplegg, vurderingssituasjoner, fagdager og 
ekskursjoner.

Det fysiske arbeidsmiljøet for elever og ansatte. 
I løpet av året har vi foretatt luftmålinger og gjort 
utbedringer. Noen klasserom har fått lydisolering på grunn 
av akustikken. Naturfagrommet er totalrenovert, og nytt 
utstyr er installert. I løpet av høsten kunne vi ta i bruk tre 
helt nye klasserom i Kirstens park – bare tre minutters 
gange fra skolebygget.

Elevundersøkelsen
Elevundersøkelsen viser gode tall når det gjelder trivsel, 
mestring, støtte fra foresatte og lærere, faglige utfordringer 
og motivasjon. Samtidig vil vi bruke elevundersøkelsen 
for å identifisere områder hvor vi ønsker videre utvikling. 
Vi fremmer nulltoleranse for mobbing, og undersøkelsen 
viser at det totalt sett er lite mobbing på skolen. 
Satsingen på det psykososiale miljøet bidrar til å skape en 
skolehverdag som skal være trygg og god for alle.

Fullført og bestått skoleår
Andelen fullført og bestått ligger på omlag 91 pst. Ut fra 
fylkets målsetning er det å anse som høyt.

660 elever, 100 ansatte. Rektor: Ketil Jensen.

Utdanningsprogram
• Studiespesialisering
• Musikk, dans, drama

Vågsbygd videregående skole

Eksamensresultater
Elevene har ulike forutsetninger. De som står i fare for 
karakteren 1 eller IV, blir fulgt opp gjennom skolegangen. 
Elever som ikke har fullført og bestått etter tre år, følges 
også opp med tanke på ny eksamen. Mange av dem klarer 
å få bestått etter et nytt forsøk. Ut fra en helhetsvurdering 
anser vi at eksamensresultatene er gode.

Elevundersøkelsen
VÅG-16 VÅG-17 VAF-17

Motivasjon 3,7 3,8 3,7

Mestring 4,1 4,0 4,0

Trivsel 4,4 4,4 4,3

Støtte fra lærerne 4,1 4,1 4,1

Felles regler 3,9 4,1 4,1

Læringskultur 4,0 4,1 4,0

Vurdering for læring 3,3 3,3 3,4

Utdanning og yrkesveil. 3,4 3,5 3,7

Støtte hjemmefra 4,0 4,1 3,9

Faglig utfordring 4,5 4,5 4,4

Elevdemokrati og medv. 3,4 3,4 3,4

Andel som oppgir mobbing 1,7 % 1,6 % 4,2 %

Kilde: Hjernen og hjertet 

Andel fullført og bestått
2014-15 2015-16 2016-17
86,1 % 87,7 % 90,3 %

Kilde: Hjernen og hjertet

Eksamenskarakterer
 Vågsbygd VAF Nasj.
Norsk hovedmål 3,5 3,4 3,5
Norsk sidemål 3,0 3,0 3,3
Matematikk 2P 3,3 2,9 2,9
Engelskspråklig litteratur
og kultur skrift

3,9 3,6 3,5

Markedsføring og ledelse 3,5 3,4 3,5
Matematikk R2 4,9 4,2 3,8

Kilde: Skoleport

Vår visjon er Mangfold og muligheter.

Viktige satsinger i 2017

Høy læringskvalitet. Skoleåret 2016/17 satte skolen i gang 
et utviklingsarbeid for å gi lærerne et bredere repertoar 
av metoder og læringsstrategier for en mer elevaktiv 
undervisning i teoretiske fag. FYR-arbeidet ble styrket, 
og vi utformet ressurspakker i norsk og engelsk rettet 
mot minoritetsspråklige elever, og elever med behov for 
særskilt tilpassing. På alle yrkesfaglige programområder 
fortsatte vi forsøket med periodisering i matematikk, 
naturfag, norsk og engelsk for å få til tettere faglig 
oppfølging og tydeligere progresjon. I kroppsøving får 
alle skolens elever velge mellom ferdighetsorienterte 
aktiviteter som fremmer bevegelsesglede.

Elevoppfølging. Elevoppfølgingen er styrket gjennom 
klarere rutiner som følges opp av ledelse, elevtjeneste 
og lærere. Alle elever kartlegges ved skolestart på Vg1 i 
norsk, matematikk og engelsk. Minoritetsspråklige har 
også en særskilt kartleggingsprøve i norsk. Faglærerne 
rapporterer fortløpende om elever som risikerer IV eller 1. 
Elevens særskilte utfordringer og alle tiltak rundt eleven 
dokumenteres i tiltakskort. VAF har totalt 1000 elever på 
tiltakskort, Tangens andel av disse er 250. Relasjonsarbeid 
er en viktig del av skolens elevoppfølging, derfor har 
kontaktlærerne en tilleggsressurs, faglærerne har blitt 
kurset i relasjonsbygging og elevene har selv tatt ansvar for 
det psykososiale miljøet gjennom en egen tiltaksplan. 

Elevundersøkelsen
Elevundersøkelsen ble gjennomført i desember, og 91 
pst. av våre elever svarte på undersøkelsen. Resultatet 
for 2017 skiller seg ikke nevneverdig fra tidligere år. 
Hovedkonklusjonen er at trivselen på Tangen er god, 
elevene mestrer oppgavene de får og de er fornøyde 
med undervisningen. Men motivasjonen for skole og 
skolearbeid er noe lavere enn gjennomsnittet i fylket. Vi ser 
at våre elever i for liten grad involveres i beslutninger som 
angår dem. Bekymringsverdig er økningen i antall elever 
som svarer at de har blitt mobbet på skolen eller mobbet 
digitalt de siste månedene. 

Fullført og bestått skoleår
Gjennomføringen økte med 5,2 pst. skoleåret 16/17 
sammenliknet med 15/16. Andel elever med fullført og 
bestått var 80,6 pst. mot 75,5 pst. året før.

Utdanningsprogram
• Design og håndverk
• Bygg- og anleggsteknikk
• Medier og kommunikasjon
• Kunst, design og arkitektur

• Restaurant- og matfag
• Studiespesialisering 
• Påbygg generell studiekompetanse

Tangen videregående skole
Eksamensresultater
Færre elever enn noen gang fikk 1 eller IV i standpunkt 
på de fleste programområdene, og langt flere fikk bestått 
på eksamen. Alle skolens yrkesfagelever fikk bestått på 
tverrfaglig eksamen og gjennomsnittskarakteren gikk opp 
fra 3,7 til 4,0 i matematikk og engelsk på yrkesfag bestod 
12 prosentpoeng flere eksamen, og snittkarakteren på 
eksamen i begge fag gikk opp med en hel karakter. 
   
På studieforberedende ble andelen IV og 1 redusert 
med 35 pst. og langt flere fikk bestått på eksamen enn 
tidligere år. Særlig positivt var eksamensresultatet i norsk 
hovedmål, hvor karaktersnittet økte med en halv karakter 
sammenliknet med de tre foregående årene.

Elevundersøkelsen
TAN-16 TAN-17 VAF-17

Motivasjon 3,6 3,6 3,7

Mestring 3,9 3,9 4,0

Trivsel 4,3 4,3 4,3

Støtte fra lærerne 4,0 4,0 4,1

Felles regler 4,0 4,1 4,1

Læringskultur 3,8 3,7 4,0

Vurdering for læring 3,3 3,3 3,4

Utdanning og yrkesveil. 3,6 3,6 3,7

Støtte hjemmefra 3,8 3,8 3,9

Faglig utfordring 4,2 4,3 4,4

Elevdemokrati og medv. 3,3 3,2 3,4

Andel som oppgir mobbing 5,4 % 6,2 % 4,2 %

Kilde: Hjernen og hjertet og Utdanningsdirektoratets rapportportal.

Andel fullført og bestått
2014-15 2015-16 2016-17
77,1 % 75,5 % 80,6 %

Kilde: Hjernen og hjertet

Eksamenskarakterer
 TAN VAF Nasj
Norsk hovedmål st.forb. 3,2 3,4 3,5
Norsk hovedmål påbygg 2,8 2,6 2,8
Matematikk 2PY påbygg 2,6 2,5 2,6
Byggteknikk 3,6 3,8 4,0
Frisør 4,2 4,2 4,0
Medier og kommunikasjon 4,3 4,4 4,3
Kokk- og servitørfag 3,5 3,4 3,9

Kilde: Skoleporten

1 060 elever, 180 ansatte. Rektor: Eva Berg.
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Skolens visjon er at skolen skal være et naturlig førstevalg 
for elever og ansatte. Skolens verdier er mestring, miljø, 
muligheter og mangfold.

Viktige satsinger i 2017

Tilpasset opplæring. Skolen har innført tiltakskort til 
hver enkelt elev. Dette er et støtteverktøy som hjelper 
lærerne i klassen med å gjennomføre nødvendige og 
riktige tiltak, slik at eleven får best mulig tilpasning til egne 
forutsetninger.  Informasjon om elevens utfordringer, samt 
arbeidsmåter og tiltak, skal være beskrevet. Tiltakskortet er 
et levende dokument som alle faglærere oppdaterer ved 
behov. 

Operasjonaliseringen av tiltakskortene skjer ved 
underveisvurdering, hvor elever får en beskrivelse av 
kjennetegn på måloppnåelse, fremovermeldinger fra 
lærere og elever gjør egenvurdering. Skolen har utviklet 
en teamorganisering i større grad enn tidligere, med 
tverrfaglige og faglige team hvor deling av kunnskap, 
kollegasamtaler og planarbeid gjennomføres.

Klima og energi. Skolen har ny virksomhetsplan og 
kompetanseplan. Økologi er tema innen mange fag.  
Vg1 og Vg2 naturbruk har egne tverrfaglige prosjekter.  
Det er gjennomført flere tiltak for kildesortering i praksis. 
Reiser for elever og ansatte med fly er redusert.

Psykososialt læringsmiljø. Det er gjennomført MOT-dager 
hvor elevrådet er ansvarlig for innhold. MOT-dagene har 
vært et samarbeid mellom elever og lærere gjennom 
samarbeid. Tema har vært kjønnsidentitet, psykososialt 
læringsmiljø og gjennomføring av utdanningsløp.

Elevundersøkelsen
Elevundersøkelsen viser en god utvikling på flere områder. 
Elevene opplever mindre mobbing, høyere motivasjon 
for læring, økt mestring og trivsel, sterkere læringskultur, 
bedre faglige utfordringer og mulighet for mer 
medvirkning enn forrige skoleår. Noe av grunnen kan være 
at skolen legger vekt på at lærere har struktur, felles regler, 
gir tilpasset opplæring, har en god relasjon til elever, deler 
kunnskap og erfaringer og utviser klasseledelse. Skolen 
har jobbet med å få et tettere samarbeid med hjem/
foresatte. Dette vil kunne gi motivasjon til å øke støtten på 
hjemmebane.

110 elever, 25 lærere og 18 andre ansatte. Rektor: Kari Brunvatne Kleivset.

Utdanningsprogram
• Naturbruk
• Teknikk og ind. produksjon

Søgne videregående skole

Fullført og bestått skoleår
Andelen gjennomført og bestått har økt det siste året. 
Lærere, rådgiver og ledelse i samarbeid følger i større grad 
enn tidligere opp enkeltelever som står i fare for å droppe ut.

Eksamensresultater
Skolen har fokus på skrivekurs og eksamenstrening.   
Eksamensresultatene samsvarer i stor grad med resten av 
fylket. I programfaget Heste- og hovslagerfaget er det et 
større avvik på den tverrfaglige eksamen mellom nasjonalt 
nivå og skolenivå. Årsaken til dette henger sammen med 
både faglige forutsetninger, og psykososiale utfordringer 
til elevene i dette årskullet.

Elevundersøkelsen
SØG-16 SØG-17 VAF-17

Motivasjon 3,6 3,9 3,7

Mestring 3,8 4,0 4,0

Trivsel 4,2 4,4 4,3

Støtte fra lærerne 4,2 4,1 4,1

Felles regler 3,8 3,9 4,1

Læringskultur 3,8 3,9 4,0

Vurdering for læring 3,5 3,5 3,4

Utdanning og yrkesveil. 3,2 3,5 3,7

Støtte hjemmefra 4,0 3,9 3,9

Faglig utfordring 4,2 4,3 4,4

Elevdemokrati og medv. 3,3 3,5 3,4

Andel som oppgir mobbing 8,2 % - 4,2 %

Kilde: Hjernen og hjertet og Utdanningsdirektoratets rapportportal. 
Indeksen på mobbing prikket av anonymitetshensyn.

Andel fullført og bestått
2014-15 2015-16 2016-17
68,2 % 59,2 % 73,6 %

Kilde: Hjernen og hjertet

Eksamenskarakterer
 SØG VAF Nasj.
Norsk hovedmål stud.forb 3,4 3,4 3,5
Matematikk 2PY påbygg 2,5 2,5 2,6
Hest- og hovslagerfag 3,7 3,7 4,4

Kilde: Skoleporten

Vennesla videregående skole ønsker å være en aktiv, synlig 
og aktuell skole, som kontinuerlig jobber med å bli bedre. 
Det skal fokuseres på tett oppfølging av det som skjer i 
klasserommet. 

Viktige satsinger i 2017

Skolens 5-årige ansvar. Målet er at samtlige elever som 
er formidlingsklare får læreplass etter Vg2 på yrkesfag, og 
vi er svært nære ved å få det til. Vi opplever også at vi blir 
oppringt av bedrifter som ønsker våre elever som lærlinger.

Elever med ikke beståtte og ikke vurderte fag blir fulgt opp, 
og tilbudt relevante eksamensrettede kurs og meldt opp til 
ny eksamen. Av de 17 vi hadde på eksamensrettede kurs i 
2017 bestod 16 eksamen.

Psykisk helse og "VIP-makkerskap". Vi vet at det faglige 
og det sosiale henger tett sammen, og at elevene bruker 
mye energi de første ukene på å finne sin sosiale plass. 
Vi har innarbeidet VIP-makkerskap for alle Vg1 klassene. 
Dette er et strukturert arbeid som skaper et inkluderende 
nettverk allerede fra første skoledag.

Fellesfag, yrkesretting og relevans. Økt fokus på 
yrkesretting og relevans, og en mer helhetlig plan på 
hele opplæringsløpet (Vg1, 2 og 3). Herunder en satsing 
på generelle tverrfaglige kompetanser som trengs for 
å effektivisere opplæringen og gjøre elevene bedre 
forberedt for studier/læretid.

Elevundersøkelsen
Elevundersøkelsen viser generelt gode resultater, selv 
om enkelte av parameterne viser en liten nedgang på 0,1 
poeng. Resultatene må også sees i lys av at våre elevers 
inntakspoeng fra grunnskolen ligger ca. to poeng under 
fylkessnittet, og at det også var en liten nedgang fra 2016 
til 2017. 

Det som bekymret oss mest var økningen av elever som 
opplever mobbing. Det positive er at sakene ble fort 
avdekket, tiltak ble iverksatt og de fleste rapporteres nå 
løst. Mobbesakene viste seg også i hovedsak å være gamle 
saker "arvet" fra grunnskolen. 

Fullført og bestått skoleår
Andelen fullført og bestått er på 84,2 pst. Vi vurderer 

Vennesla videregående skole

dette som et godt resultat, og da spesielt sett ut fra 
elevenes grunnskolepoeng og skolens sammensetning av 
programområder. Selv om vi hadde lavere resultat i 2017 
enn i 2016, ser vi over tid en klar positiv utvikling.

Eksamensresultater
Resultatene for norsk hovedmål for studiespesialiserende 
inkluderer i tabellen medier og kommunikasjon. Dette 
utdanningsprogrammet har 
hos oss vesentlig lavere inntakspoeng enn studiespes. 
Resultatet for studiespesialisering alene er 3,5.

Elevundersøkelsen
VEN-16 VEN-17 VAF-17

Motivasjon 3,6 3,5 3,7

Mestring 3,9 3,8 4,0

Trivsel 4,3 4,2 4,3

Støtte fra lærerne 4,2 4,0 4,1

Felles regler 4,1 4,0 4,1

Læringskultur 4,1 3,9 4,0

Vurdering for læring 3,5 3,3 3,4

Utdanning og yrkesveil. 3,8 3,7 3,7

Støtte hjemmefra 3,9 3,9 3,9

Faglig utfordring 4,5 4,4 4,4

Elevdemokrati og medv. 3,5 3,3 3,4

Andel som oppgir mobbing 4,3 % 5,5 % 4,2 %

Kilde: Hjernen og hjertet. Utdanningsdirektoratets rapportportal.

Andel fullført og bestått
2014-15 2015-16 2016-17
79,2 % 86,2 % 84,2 %

Kilde: Hjernen og hjertet

Eksamenskarakterer
 VEN VAF Nasj.
Matematikk 2PY påbygg 2,2 2,5 2,5
Norsk hovedmål stud.forb 3,3 3,4 3,5
Norsk hovedmål påbygg 2,5 2,6 2,8
Matematikk R2 4,2 4,1 3,8
Politikk og menneskeretteigheter 3,6 3,5 3,5
Helsearbeiderfag 4,2 4,4 4,2
Industriteknologi 4,3 3,7 3,8

Kilde: Hjernen og hjertet og Skoleporten

500 elever, 71 lærere. Rektor: Thorkild Haus.

Utdanningsprogram
• Studiespesialisering
• Helse- og oppvekstfag
• Teknikk og ind. produksjon 

 

• Elektrofag 
• Service og samferdsel
• Medier og kommunikasjon
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Skolens visjon er: "Å skape begeistring gjennom å yte og 
mestre". Verdigrunnlaget vårt er å være: Elevorientert, 
inkluderende, holdningsskapende og nytenkende. 
Bygging av Norges første, og foreløpig eneste, 
undervisningskraftverk, til glede for alle elever på skolen, 
er eksempel på konkretisering av verdigrunnlaget vårt.

Viktige satsinger i 2017

Skolemiljø. Skolen har i samarbeid med elevrådet, som et 
strategisk virkemiddel, involvert både elever og ansatte 
i arbeidet med psykososialt miljø. Skolens Trivselsplan 
har fokus på hvordan vi vil ha det. Ansatte og elever 
bidrar med å skape et innhold, både i planleggingen, 
gjennomføringen og vurderingene av de ulike aktivitetene 
på planen. Involvering bidrar til eierskap og forpliktelse på 
gjennomføring, og fokus på trivselsfremmende tiltak.

Orden og atferd. Gjennom arbeid med dannelse, 
fortsetter skolen et spennende prosjekt med dialogbasert 
vurdering i orden og adferd. Vi har utarbeidet kjennetegn 
på god orden og atferd. Dette ble utgangspunktet for 
utviklingsarbeidet som vi har kalt dialogbasert arbeid 
med orden og atferd. Målet er å skape og forsterke gode 
holdninger og positiv atferd hos elevene gjennom dialog 
og egenrefleksjon. Vi har utviklet et system i orden og 
atferd hvor vi ikke bruker anmerkningssystemet. Vi har 
fokus på å styrke dialogen, og ha fokus på kvalitative 
kjennetegn. 

Fellesfag, yrkesretting og relevans. Vi opplever at FYR-
prosjektene etter hvert har blitt en naturlig del av skolens 
drift, men for at det ikke skal falle ut er det viktig med felles 
tid til planlegging av prosjektene. 

Elevundersøkelsen
Elevundersøkelsen viser svært gode resultater. Vi har en 
signifikant bedring av resultatene på alle målte indikatorer, 
bortsett fra mobbing, som i fjor var null. I år har vi noen få 
som svarer at de opplever mobbing. Vi tror at systematisk 
arbeid og involvering av både ansatte og elever i 
planarbeidet gir eierskap og forpliktelse. En annen mulig 
forklaring kan være at arbeidet over tid har ført til at elever 
og ansatte har en forventning om at det er slik vi vil ha det, 
og at det blir slik. 

108 elever, 28 ansatte. Rektor: Jan Telhaug.

Utdanningsprogram
• Studiespesialisering
• Bygg- og anleggsteknikk
• Helse- og oppvekstfag
• Teknikk og ind. produksjon
• Elektrofag

Byremo videregående skole 

Fullført og bestått skoleår
Andelen som fullfører og består har en nedgang. En liten 
skole er sårbar for svingninger mellom år. Det viktigste er 
at det legges ned et betydelig arbeid i oppfølging av elever 
og at de får best mulig resultat utfra egne forutsetninger. 

Eksamensresultater
Vi har i år svært gode resultater i matematikk, som fort 
hadde vært annerledes avhengig av trekning. Matematikk 
er et fag vi har prioritert som satsingsområde. Elenergi har 
samme resultat som VAF for øvrig, og da er skolebidraget 
godt. Helsearbeiderfag har imponerende gode resultater. 

Elevundersøkelsen
BYR-16 BYR-17 VAF-17

Motivasjon 3,8 4,1 3,7

Mestring 3,8 4,1 4,0

Trivsel 4,3 4,6 4,3

Støtte fra lærerne 4,2 4,5 4,1

Felles regler 4,1 4,3 4,1

Læringskultur 4,0 4,3 4,0

Vurdering for læring 3,7 3,8 3,4

Utdanning og yrkesveil. 3,5 4,1 3,7

Støtte hjemmefra 3,8 4,2 3,9

Faglig utfordring 4,5 4,6 4,4

Elevdemokrati og medv. 3,7 4,1 3,4

Andel som oppgir mobbing - - 4,2 %

Kilde: Hjernen og hjertet og Utdanningsdirektoratets rapportportal. 
Indeksen på mobbing prikket av anonymitetshensyn.

Andel fullført og bestått
2014-15 2015-16 2016-17
88,8 % 92,3 % 83,3 %

Kilde: Hjernen og hjertet

Eksamenskarakterer
 BYR VAF Nasj.
Matematikk 1P yrkesfag 4,2 3,2 3,0
Elenergi 4,1 4,1 4,0
Helsearbeiderfag 4,8 4,4 4,2

Kilde: Skoleporten

Skoles visjon er: "Vi bryr oss; -om læring -om hverandre 
-om andre". Vi er en regionskole som gir et bredt tilbud 
til alle ungdommer i Lindesnesregionen. Skolen gir 
utdanning innenfor yrkesfaglige- og studieforberedende 
utdanningsprogram. Skolen jobber for at alle elever skal 
fullføre og bestå det utdanningsløpet de har påbegynt. 
 
Viktige satsinger i 2017

Norskfaget. Skolen har gjennom 2017 jobbet strukturert 
med norskfaget, spesielt på 3. trinn. Arbeidet har i stor 
grad foregått i norskseksjonen, hvor det jobbes med felles 
praksis og felles planer for hvert trinn. Fagdager med 
heldagsprøver er gjort om til skrivedager, hvor lærer og 
elever jobber sammen om produksjon av tekster. Elevene 
bruker hele dagen til skrivearbeidet, og arbeidet er nøye 
styrt av faglærere. Skolens resultater i norsk ligger litt under 
landsgjennomsnittet. I påbygging er snittet nå, våren 2017 
kommet opp på landsgjennomsnittet.

Vurdering. Avdelingene jobber med vurdering, og alle har 
fokus på fremovermeldinger. Elever og lærere samarbeider 
om ulike vurderingsformer i underveisvurderingen. 
I fellesfagene arbeider vi for at tilbakemeldingene til 
elevene skal være mer enhetlige, uavhengig av hvilket nivå 
eller utdanningsprogram de tilhører.

Elevenes psykososiale miljø. Skolen har hatt fokus på 
felles regler i klassen og felles reaksjonsformer. Dette 
arbeidet følges opp gjennom året. Skolen må kontinuerlig 
jobbe med dette, og det er viktig at elevrådsstyret og 
klassene får til en felles forståelse av hva som er viktig 
for elevene i dette arbeidet. Skolen har laget ny plan 
for elevens psykososiale miljø, og jobber sammen med 
elevrådsstyret for at planen skal forankres hos elever og 
ansatte.

Elevundersøkelsen
Mandal videregående skole er en stor kombinert skole, 
og har dermed både yrkesfaglige- og studieforberedende 
utdanningsprogram. Det medfører at vi ofte er lik 
gjennomsnittet i fylket. Vi har en liten økning på noen 
områder, for eksempel utdannings- og yrkesveiledning, 
og elevdemokrati og medvirkning. Skolen har en økning 
i rapportert mobbing, og dette setter skolen opp som det 
viktigste arbeidet fremover.

Utdanningsprogram
• Bygg- og anleggsteknikk
• Design og håndverk
• Elektrofag
• Helse- og oppvekstfag
• Idrettsfag
• Restaurant- og matfag

Mandal videregående skole

Fullført og bestått skoleår
85 pst. er et bra resultat, og vi arbeider for å få flere til å 
gjennomføre. Mandal videregående skole har god støtte 
av Lindesneslosen som nå går over fra prosjekt til fast drift. 

Eksamensresultater
Eksamensresultatene fra våre 2017 viser at skolen gjør 
det veldig bra i matematikk på høyeste nivå. Norsk på 
studieforberedende utdanningsprogram ligger derimot litt 
under nasjonalt snitt. 
 
Elevundersøkelsen

MAN-16 MAN-17 VAF-17

Motivasjon 3,6 3,6 3,7

Mestring 3,9 4,0 4,0

Trivsel 4,3 4,3 4,3

Støtte fra lærerne 4,1 4,1 4,1

Felles regler 4,0 4,1 4,1

Læringskultur 3,9 3,9 4,0

Vurdering for læring 3,4 3,4 3,4

Utdanning og yrkesveil. 3,5 3,7 3,7

Støtte hjemmefra 3,8 3,9 3,9

Faglig utfordring 4,4 4,5 4,4

Elevdemokrati og medv. 3,5 3,6 3,4

Andel som oppgir mobbing 4,2 % 4,7 % 4,2 %

Kilde: Hjernen og hjertet. Utdanningsdirektoratets rapportportal.

Andel fullført og bestått
2014-15 2015-16 2016-17
84,9 % 87,1 % 84,6 %

Kilde: Hjernen og hjertet

Eksamenskarakterer
 MAN VAF Nasj
Matematikk 2PY påbygg 2,8 2,5 2,6
Norsk hovedmål stud.forb. 3,3 3,4 3,5
Norsk hovedmål påbygg 2,8 2,6 2,8
Matematikk R2 4,8 4,1 3,8
Treningslære 3,9 3,4 3,3
Byggteknikk 3,5 3,8 4,0
Elenergi 3,8 4,1 4,0
Helsearbeiderfag 4,5 4,4 4,2
Industriteknologi 3,4 3,7 3,8

Kilde: Skoleporten

900 elever, 160 ansatte. Rektor: Oddvar Haaland.

• Service og samferdsel
• Studiespesialisering
• Teknikk og ind. produksjon
• Vg3 fagopplæring
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Eilert Sundt videregående skole er en kombinert 
videregående skole. Skolen er lokalisert i Farsund hvor 
det er 330 elever, i Lyngdal hvor det er 160 elever, og på 
Lista hvor det er 120 elever. Skolens mål er å være en 
faglig sterk, sosialt inkluderende og framsynt regional 
utdanningsaktør.

Viktige satsinger i 2017

Læring. Skolen har jobbet med å skape en kollektiv kultur 
hvor ansatte samarbeider og håndterer utfordringer i 
felleskap. Skolen jobber også med å øke andelen fullført 
og bestått i matematikk. Kvalitetsindikatorene var at 
eksamensresultatene i norsk, engelsk og matematikk 
skulle være lik landssnittet. Dette klarte skolen i både norsk 
og matematikk. 

Psykososialt miljø. Skolen har fulgt planen for arbeid med 
elevens psykososiale miljø aktivt, og fulgt opp tiltakene 
der. I år har det vært spesielt viktig å skape en bevissthet 
i kollegiet om skolens aktivitetsplikt. Kvalitetsindikatoren 
på dette målet var at ingen elever skulle oppleve å bli 
mobbet. 

Fravær. Skolen har fortsatt arbeidet med å implementere 
skolens årshjul for elevoppfølging. Målet var en reduksjon i 
det totale fraværet. Dette målet ble nådd, og totalfraværet 
har gått ned ved skolen. Dette skyldes nok i hovedsak de 
nye fraværsreglene.  

Elevundersøkelsen
Bortsett fra indikatorene som måler skolemiljøet til 
elevene, har resultatene i elevundersøkelsen bedret seg 
fra året før. Skolen er ikke fornøyd med at trivselen blant 
elevene har sunket, og at andelen elever som oppgir at de 
er blitt mobbet har økt fra 4,2 til 5,5 pst. Dette vil være et 
prioritert satsingsområde ved skolen.

De andre indikatorene viser en fremgang, selv om 
utslagene er små. Resultatene på "vurdering for læring" og 
"elevdemokrati og medvirkning" var spesielt svake i fjor 
sammenlignet med snittet i fylket, og det er bra at skolen 
viser at vi er på rett vei på disse indikatorene. 

Fullført og bestått skoleår
Skolen har i sin virksomhetsplan hatt et mål om 83 pst. 
fullført og bestått i skoleåret 2016/17. Dette ville være opp 

610 elever, 120 ansatte. Rektor: Espen Berglund.

Utdanningsprogram
• Studiespesialisering
• Bygg- og anleggsteknikk
• Helse- og oppvekstfag
• Design og håndverk

Eilert Sundt videregående skole

fra 81,3 pst. skoleåret før (som Lister vgs.). Andelen fullført 
og bestått ble 83,7 pst., og skolen nådde således dette 
målet.

Eksamensresultater
Eksamensresultatene i norsk og matematikk var gode, og 
skolens målsetting ble også nådd innen disse fagene.

Eksamensresultatene på helsearbeiderfag gikk 
noe opp sammenlignet med året før, mens skolens 
eksamensresultater gikk noe ned på byggteknikk og 
elenergi. 

Elevundersøkelsen
EIL-16 EIL-17 VAF-17

Motivasjon 3,5 3,6 3,7

Mestring 3,9 3,9 4,0

Trivsel 4,2 4,1 4,3

Støtte fra lærerne 4,0 4,1 4,1

Felles regler 3,8 3,9 4,1

Læringskultur 3,9 4,0 4,0

Vurdering for læring 3,2 3,3 3,4

Utdanning og yrkesveil. 3,5 3,6 3,7

Støtte hjemmefra 3,9 4,0 3,9

Faglig utfordring 4,4 4,5 4,4

Elevdemokrati og medv. 3,2 3,4 3,4

Andel som oppgir mobbing 4,2 % 5,5 % 4,2 %

Kilde: Hjernen og hjertet. Utdanningsdirektoratets rapportportal.

Andel fullført og bestått
2014-15 2015-16 2016-17
81,3 % 81,3 % 83,7 %

Kilde: Hjernen og hjertet. Resultater for 2014-15 og 2015-16 er for Lister vgs.

Eksamenskarakterer
 EIL VAF Nasj
Norsk hovedmål stud.forb. 3,6 3,4 3,5
Norsk hovedmål påbygg 2,9 2,6 2,8
Matematikk 2PY påbygg 3,0 2,5 2,6
Elenergi 3,5 4,1 4,0
Byggteknikk 3,7 3,8 4,0
Helsearbeiderfag 4,3 4,4 4,2

Kilde: Skoleporten

• Teknikk og ind. produksjon
• Elektrofag 
• Service og samferdsel

Skolen har som hovedmålsetting å gi elevene studie-
kompetanse, kombinert med best mulig anledning til 
sportslig utvikling i sin idrett. Fylket investerte i 2017 i 
rulleskimølle og oppgradert skytehall. Skytehallen gir oss 
mulighet til å sette i gang med toppidrett rifleskyting fra 
høsten 2018. Skolen får dermed et ekstra tilbud, i tillegg til 
breddeidrett fotball og toppidrett langrenn og skiskyting. 

Viktige satsinger i 2017

Psykososialt læringsmiljø. Lærere og rådgivere har plan-
lagte og målrettede samtaler med elever og elevgrupper. 
Tidlig innsats ved skolestart har vært et av fokusområdene 
gjennom MOT-økter og friluftslivturer for alle klasser. 
Skolen innledet våren 2017 tettere samarbeid med Sirdal 
kommune om miljøtiltak på Øyghedlar elevheim der 
elevene bor. Fra høsten 2017 er det gjennomført ukentlige 
miljøkvelder. 

Vurdering for læring. Skolen har Vurdering for læring som 
tema på ekstern veiledning dette året. Det er beskrevet hva 
som er ønsket måloppnåelse, og lærerne har arbeidet med 
VFL på ped-møter og plandag. 

Nettverksbygging. I forbindelse med elevmiljøarbeidet er 
samarbeidet med Sirdal kommune beskrevet. Samarbeidet 
med Olympiatoppen Sør og Sunn Idrett er utvidet. Elever 
på langrenn og skiskyting har vært på testing hos OLT-
Sør, som del av et større forskningsprosjekt. Det er også 
etablert en ordning der våre trenere coaches av trener fra 
OLT-Sør. 

Elevundersøkelsen
Resultatene på indikatorene på elevundersøkelsen har 
vist en positiv utvikling de tre siste årene, der 7 av 11 
indikatorer viser framgang, og ingen viser tilbakegang. 
Det er en utfordring knyttet til resultatene på mobbing, 
hvor 10,7 pst. (seks elever) i elevundersøkelsen opplyser 
at de er blitt mobbet. Det disse elevene skriver, er at de 
har opplevd å bli ledd av eller at de er blitt holdt utenfor. 
Skolen jobber sammen med elevrådet og elevombud/ 
mobbeombud for å styrke arbeidet mot mobbing. 

Fullført og bestått skoleår
Arbeidet med å få elevene til å fullføre og bestå er ofte i 
fokus, og skolen har tydelige rutiner for elever som står i 

Utdanningsprogram
• Idrettsfag

Sirdal videregående skole 

fare for å miste karakterer i fag, gjennom samtaler, tidlig 
innsats og tett oppfølging. 

Eksamensresultater
Skolen har målsetting om at elevene skal ha like god 
karakterutvikling hos oss som på sammenlignbare skoler. 
Med bare en avgangsklasse vil resultatene variere mer fra 
år til år enn på større skoler. Skolen har tydelige rutiner for 
elever som står i fare for å miste karakterer i fag, gjennom 
samtaler, tidlig innsats og tett oppfølging. 

Elevundersøkelsen
SIR-16 TAN-17 VAF-17

Motivasjon 3,4 3,5 3,7

Mestring 3,9 3,9 4,0

Trivsel 4,2 4,3 4,3

Støtte fra lærerne 4,0 3,9 4,1

Felles regler 3,9 4,0 4,1

Læringskultur 3,5 3,8 4,0

Vurdering for læring 3,2 3,3 3,4

Utdanning og yrkesveil. 3,3 3,6 3,7

Støtte hjemmefra 4,0 3,9 3,9

Faglig utfordring 4,5 4,5 4,4

Elevdemokrati og medv. 3,4 3,4 3,4

Andel som oppgir mobbing 7,7 % 10,7 % 4,2 %

Kilde: Hjernen og hjertet og Utdanningsdirektoratets rapportportal. 
Indeksen på mobbing prikket av anonymitetshensyn.

Andel fullført og bestått
2014-15 2015-16 2016-17
74,0 % 84,9 % 82,9 %

Kilde: Hjernen og hjertet

Eksamenskarakterer
 SIR VAF Nasj
Norsk hovedmål stud.forb. 2,8 3,4 3,5
Treningslære 2,8 3,4 3,3

Kilde: Skoleporten

60 elever, 13 lærere. Rektor: Johan Vesteraas.
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SMI-skolen ivaretar retten til opplæring og spesial-
pedagogisk hjelp for elever som er i sosiale og medisinske 
institusjoner. Retten er hjemlet i opplæringsloven  
§§ 13-2, 13-3a og Barnehageloven § 19a. 

Skolens visjon er: Fellesskap med blikk for den enkelte. 
Alle elevene på SMI-skolen får et skoletilbud ut fra en 
individuell plan, og undervisningen blir tilpasset den 
enkeltes behov.

Viktige satsinger i 2017

Faglig og sosial kartlegging. Alle elevene på skolen 
kartlegges både faglig og sosialt før det lages individuelle 
planer. Dette er nå praksis på skolen.

Sosial kompetanse. SMI-skolen har videreført arbeidet 
med å styrke elevenes sosiale kompetanse. Dette gjøres 
ved at alle elevene har egne mål for sosial utvikling i sine 
individuelle planer. I tillegg til at vi arbeider med dette 
innenfor ordinær undervisning, legger vi også opp til egne 
aktiviteter hvor målet er sosialisering. Arbeidet med sosial 
kompetanse er nå implementert på skolen, og vil ikke 
lenger stå som eget tiltak.

Økt frammøte. Mange av SMI-skolens elever strever 
med å møte opp på skolen på grunn av sin sykdom. Vi 
gir tett oppfølging, men ser likevel at dette fortsatt er en 
utfordring.

Kompetanseheving. SMI-skolen har ukentlig tid satt 
av til skoleutvikling. I år har fokusområdene vært 
kartlegging, spesialpedagogikk, fagforum og refleksjon 
rundt egen pedagogiske praksis. Spesialpedagogikk 
og fagforum er temaer som vi fortsatt vil sette av tid til i 
skoleutviklingstida. Lærernes kompetanse på kartlegging 
er nå på ønsket nivå. Refleksjon rundt egen pedagogisk 
praksis vil etter hvert være en naturlig del av lærerens 
arbeidsuke. Samtlige ansatte har deltatt på en todagers 
konferanse i regi av FLIS, hvor temaene har vært knyttet 
opp mot institusjonsskolene. I tillegg har alle deltatt på 
et 16 timers kurs i regi av Regionalt ressurssenter for vold, 
traumatisk stress og selvmordsforebygging (RVTS) hvor 
temaet har vært traumer og læring.

Tilbudet omfatter
• Spesialpedagogisk hjelp til førskolebarn
• Undervisning på grunnskolenivå
• Undervisning for elever på videregående skole
• Voksenopplæring på grunnskole- og videregående nivå

SMI-skolen

Læringsmiljø
Vi får tilbakemelding fra elevene om at det er et godt miljø, 
hvor det ikke er mobbing og utestenging. SMI-skolen har 
høy voksendekning, og mange prioriterer å være sammen 
med elevene i pausene og midttimen. 

Vi har elever med store atferdsmessige utfordringer. Vi 
tar ROS-analyser og lager egne tiltaksplaner rundt disse 
elevene i samarbeid med barnevernsinstitusjonen som har 
ansvar for barnet/ungdommen. Dette har gjort at vi har få 
avviksmeldinger.

Gjennomføring
SMI-skolen har ikke tall for fullført og bestått, men registrer 
måloppnåelse på individnivå. Også denne våren hadde vi 
flere elever som hadde oppnådd studiekompetanse.

Ellers har vi hatt noe nedgang i elevantall på videregående 
opplæring. Dette skyldes at SSHF har strammet inn på 
kriteriene for at elever skal bli henvist til SMI-skolen.

 

Rektor: Ragnhild Søbye.

Flekkefjord videregående skole har to studiesteder. Til 
sammen gir skolen tilbud i 10 ulike utdanningsprogram, 
dessuten tilbud innen arbeidslivstrening og hverdags-
livtrening. Skolens visjon kommer til uttrykk i de tre 
verdiene: Framover, felleskap og faglighet.

Viktige satsinger i 2017

Gjennomføring. Skolens miljøveileder har fokus på 
mestring på den sosiale arenaen, og setter i gang ulike 
aktiviteter. Skolen ble sertifisert som dysleksivennlig 
skole i august 2017. Tett oppfølging ved behov for ekstra 
timer i fag, samt tett oppfølging av elever som sliter med 
psykososiale utfordringer. 

Tilpasset opplæring. Skolen legger vekt på individuelle 
tiltak og tettere samarbeid med foreldre. Vi bruker VIP 
(veiledning og informasjon om psykisk helse) som metode. 
Fravær følges opp. Hver enkelt elev får tilpasset opplæring, 
ut fra evner og muligheter. Skolen bruker tiltakskort som et 
verktøy for oppfølging av enkeltelever. 

Internasjonalisering. Skolen er en naturlig plass for å 
utvikle gjensidig forståelse, respekt og empati. Skolens 
arbeid med prosjektene "Heimat Europa", og "YES Europe" 
videreføres. Resultater fra prosjektene skal implementeres, 
og kompetansen deles. Skolen har i skoleåret 2016/17 
gjennomført studieturer for fysikkelever, språkelever, 
KDA-elever, MK-elever og RM-elever. Det har dessverre 
ikke vært mulig å realisere målet om jobbskygging hos 
samarbeidende skoler i utlandet i 2017.

Elevundersøkelsen
Svarprosenten i år var hele 93,3 pst. Vi gleder oss over at 
indikatorene viser framgang på de fleste områder. Vi har i 
år konsentrert oss om vurdering for læring og mobbing, og 
ser også her framgang fra året før. I 2016 meldte 5,6 pst. av 
elevene at de var utsatt for mobbing mens det i år er meldt 
3,6 pst.  Målet er fortsatt null mobbing.

Fullført og bestått skoleår
Andel fullført og bestått 2016/17 var 87,1 pst. Skolens 
målsetting er å øke denne andelen opp til så nær 100 pst. 
som mulig.

Eksamensresultater
Eksamensresultatene våren 2017 ligger noe under det 

600 elever, 135 ansatte. Rektor: Tor-Inge Rake.

Utdanningsprogram
• Studiespesialisering
• Studiespesialisering KDA/FO
• Studiespesialisering MK
• Bygg- og anleggsteknikk
• Helse- og oppvekstfag
• Restaurant- og matfag

Flekkefjord videregående skole

vi hadde forventet. Karaktersnitt ved eksamen i norsk 
hovedmål var 3,3. Resultatene er noe dårligere enn 
forventet for påbyggklassene, både i norsk og matematikk. 
Etter ny eksamen høsten 2017 er det skrevet ut åtte nye 
vitnemål. 

Elevundersøkelsen
FVG-16 FVG-17 VAF-17

Motivasjon 3,7 3,8 3,7

Mestring 3,9 4,0 4,0

Trivsel 4,2 4,2 4,3

Støtte fra lærerne 4,0 4,2 4,1

Felles regler 3,9 4,1 4,1

Læringskultur 4,0 4,2 4,0

Vurdering for læring 3,3 3,5 3,4

Utdanning og yrkesveil. 3,6 3,8 3,7

Støtte hjemmefra 3,8 4,0 3,9

Faglig utfordring 4,4 4,4 4,4

Elevdemokrati og medv. 3,4 3,5 3,4

Andel som oppgir mobbing 5,6 % 3,8 % 4,2 %

Kilde: Hjernen og hjertet. Utdanningsdirektoratets rapportportal.

Andel fullført og bestått
2014-15 2015-16 2016-17
81,3 % 81,3 % 87,1 %

Kilde: Hjernen og hjertet

Eksamenskarakterer
 FVG VAF Nasj
Matematikk 1P yrkesfag 3,7 3,2 3,0
Norsk hovedmål stud.forb. 3,3 3,4 3,5
Norsk hovedmål påbygg 2,1 2,6 2,8
Matematikk R2 3,3 4,1 3,8
Elenergi 4,1 4,1 4,0
Barne- og 
ungdomsarbeiderfag

4,6 4,6 4,4

Medier og kommunikasjon 4,2 4,4 4,3
Industriteknologi 3,5 3,7 3,8
Salg, service og sikkerhet 4,2 3,9 3,9
Kokk- og servitørfag 2,8 3,4 3,9

Kilde: Skoleporten

• Teknikk og ind. produksjon
• Elektrofag 
• Service og samferdsel
• Medier og kommunikasjon
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Fagskolen i Kristiansand eies av Vest- Agder 
fylkeskommune, og er en del av Kvadraturen skolesenter.

Fagskoleutdanningene er yrkesrettede utdanninger som 
bygger på videregående opplæring eller tilsvarende 
realkompetanse, og som har et omfang på minimum et 
halvt og maksimum to hele studieår.

Den offentlige fagskolesektoren består av 23 skoler og 
omlag 8000 studenter. Utdanningstilbudet drives og 
utvikles i samarbeid med arbeidslivet, gjennom nasjonale 
utvalg. Det gir gode muligheter for videreutvikling 
av yrkesrettet kompetanse og for livslang læring. 
Fagskolen fungerer dermed både som en selvstendig 
utdanningsvei, og som et videreutdanningstilbud.
  
Antall søkere og studenter
Fagskolen i Kristiansand hadde 317 studenter per 1. 
oktober 2017. Det var 220 studenter på tekniske fag, 72 
studenter på maritime fag og 25 studenter på helsefawg. 

Antall studenter

 Studenter per 1.10. Venteliste per 21.6

2017 2016 2017 2016

Tekniske fag heltid 106 104 23 39

Tekniske fag deltid 114 124 3 15

Maritime fag 72 66 27 39

Helsefag 25 22 0 0

Kilde: Vigo 

Fagskoletilbudet i helse- og oppvekstfag finansieres av 
Helsedepartementet.

Det har de siste årene vært en ujevn søkning til 
fagskolen. Vi har ventelister på flere studier. I juni var 
det til sammen 53 studenter på venteliste. Søkerne har 
en gjennomsnittsalder på 26 år, og 80 pst. kommer fra 
Agderfylkene. 

Den gode søkningen til fagskolen medførte ikke 
automatisk en økning i antall studenter. Med 
etterskuddsvis stykkprisfinansiering, hvor tilskuddet 
baseres på historiske studenttall, må fylkeskommunen 
mellomfinansiere nye studier i 1,5 år før det foreligger 
statlig finansiering.

Ettersom fagskolen er et tilbud til voksne, er mange 
potensielle søkere etablert med jobb og familie. Det 
er derfor etterspørsel etter desentraliserte tilbud. 
Nettbasert undervisning vil øke tilgjengeligheten til 
fagskolestudier. Dette vil trolig føre til økt søkning. Slike 
tilbud må ses i sammenheng med satsing på nettbasert 
undervisning, som må godkjennes av NOKUT.

Studentenes gjennomføring og trivsel
Fagskolen har de siste to årene hatt en nokså stabil 
gjennomføringsgrad på 85 pst., som er relativt høyt for 
tertiær utdanning. Over 80 pst. av studentene melder at 
de trives godt eller meget godt på skolen.

Ny lov om Fagskoler
Stortinget har vedtatt ny lov om fagskoler, og dette 
innebærer skjerpede krav til styrende dokumentasjon. 
Blant annet vil det måtte lages forskrifter om opptak, 
eksamensgjennomføring og klagebehandling. 
Fagskolen i Kristiansand har en forskrift ute på høring. 
Denne vil bli innarbeidet straks høringsprosessen blir 
avsluttet. Ny lov om fagskole vil ventelig bli vedtatt sent 
i 2018 eller tidlig 2019.

Nye lokaler for Fagskolen i Kristiansand 
Fagskolen i Kristiansand har flyttet til nye lokaler på 
Kjøita. Kvadraturen Skolesenter hadde behov for dagens 
lokaler. Fagskolen vil få etablert en ny maritim simulator 
i 2018. Både studenter og ansatte har funnet seg godt til 
rette i de nye lokalene.

Fagskole i Agder
Fylkestingene i Aust- og Vest Agder har vedtatt 
sammenslåing av fylkene, og dermed også at Fagskolen 
i Kristiansand skal slås sammen med Sørlandets 
Fagskole i Grimstad. Skolens personale har deltatt i 
en rom- og funksjonskomite nedsatt av Fellesnemda. 
Arbeidet er nå i sluttfasen og sluttdokumentet vil bli 
oversendt arkitekter, som får i oppdrag å tegne en ny 
sammenslått fagskole (Fagskolen i Agder).

Den nye skolen skal planlegges for 550 studenter, 
og det satses på oppdatert studietilbud som både 
er samling og nettbasert. Flere tomtealternativer blir 
diskutert, blant annet i nærheten av UiA, hvor også SiA 
har hybelfasiliteter som studentene kan benytte.

Utdanningsprogram
• Maritime fag
• Elektrofag
• Teknikk og ind. produksjon
• Bygg- og anleggsfag
• Helsefag 

316 studenter, 25 årsverk.Fagskolen i Kristiansand

PPT har ansvar for å yte tjenester til alle fylkets 
videregående skoler, private videregående skoler 
med statsstøtte, og grunnskoleelever som er bosatt 
i institusjoner. Tjenesten utreder elevens/lærlingens 
lærevansker, og utarbeider sakkyndige vurderinger, som 
legges til grunn for skolenes og lærebedriftenes arbeid 
med tilrettelegging for den enkelte elev/lærling. PPT 
bistår også elever, foresatte, lærere og bedrifter med råd 
og veiledning om tilpasset opplæring. Tjenesten bidrar 
også på systemnivå, slik at skolene kan ivareta de ulike 
behovene til elevene på en best mulig måte.

I 2017 har PPT hatt fokus på arbeidet med å heve 
kvaliteten på arbeidet med bedre tilpasset opplæring. 
PPT og utdanningsavdelingen har sammen arbeidet 
med en utviklingsplan, som har som hovedfokus å 
styrke skolenes arbeid med tilpasset opplæring og 
utprøving av tiltak før en eventuell tilbakemelding 
til PPT. Det har vært gjennomført fellessamlinger 
med skolenes TO-team, og det har vært gjennomført 
besøk på alle skolene med fokus på ulike områder i 
utviklingsplanen. Felles samlinger og skolebesøk vil 
fortsette i 2018. PPT ønsker fortsatt å være en pådriver i 
dette arbeidet, slik at skolene opplever bedre mestring 
i forhold til å tilrettelegge undervisningen for alle 
elevene. 

I 2016 opprettet PPT et eget psykososialt ressursteam, 
som består av to psykologer og tre pp-rådgivere 
med særskilt kompetanse innen psykisk helse. Tjenesten 
fikk tilført to nye stillinger (psykologene), slik at dette 
var mulig å starte opp. Psykososialt ressursteam skal 
bistå skolene og lærebedriftene i arbeidet med å 
skape psykososiale miljøer som fremmer helse og 
trivsel, og øker læringsutbyttet for elever, lærlinger og 
lærekandidater med og uten psykiske vansker. En av 
teamets oppgaver er å heve kompetansen innen  
psykisk helse i videregående opplæring. 

I 2017 har det vært henvist 40 saker til psykososialt 
ressursteam. Det har vært gitt veiledning til 
skoler og vært holdt flere kurs for både skoler og 
opplæringskontorer. Det har også vært gjennomført 
to kompetanseprogram høsten 2017 med tema 
egenomsorg i lærerrollen og elevsamtaler.

Leder: Svein-Erik Birkeland.Pedagogisk psykologisk tjeneste, PPT

Psykologikafe har vært et populært konsept som mange 
skoler har benyttet seg av, og som også har fungert 
som et lavterskeltilbud til elever. Her inviteres elever 
til samtaler og dialog med ulike temaer innen psykisk 
helse.

PPT har høsten 2017 utarbeidet en kurskatalog 
med flere ulike kurstilbud skolene kan velge fra. 
Kurskatalogen vil bli revidert hvert år, og ønsker fra 
skolene kan føre til at nye kurs kommer til. Flere av 
kursene er bestilt av skoler i 2018.

Det har også i 2017 vært mye samarbeid med PPT i 
Aust-Agder. Det er særlig innen temaene anerkjennende 
kommunikasjon og matematikkvansker samarbeidet har 
vært mest aktuelt denne høsten, og det har i tillegg 
vært samarbeid på ledernivå. 
 
Aktive elevsaker fordeler seg slik:
• Team øst: 344
• Team vest: 211 

 
Aktive elevsaker
 2015 2016 2017
Gutter 327 334 335
Jenter 202 206 220
Sum 529 540 555

Antall nye henvisninger
 2015 2016 2017
Gutter 155 154 145
Jenter 90 106 110
Sum 245 260 255

Henvisninger fordelt på hovedvanske
 Jenter Gutter Totalt
Sansetap 5 8 11
Motorikk 2 2
Samspill 4 13 17
Fagvansker 53 48 101
Psykisk helse 20 31 51
Generelle lærevansker 23 33 56
Andre vansker 5 9 14
Uregistrerte 1 1
Sum 2017 110 145 255
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Flekkefjord videregående skole
I 2017 ble arbeidene med å ferdigstille varemottak og 
lager på skolen i Flekkefjord påbegynt. Det samme ble 
arbeidene med nytt inngangsparti/adkomstrampe og 
kjølt avfallsrom på skolen i Kvinesdal.
 
Eilert Sundt videregående skole
Det er utarbeidet et felles rom- og funksjonsprogram 
for skolen i Farsund og i Lyngdal. Skisseprosjektet for 
studiested Lyngdal ble politisk behandlet og godkjent 
i oktober 2017, og forprosjektet behandles politisk i 
februar 2018. Prosjektet i Lyngdal skal gjennomføres 
innenfor en ramme på 108 mill. kr og ferdigstilles august 
2019.

Etter flere runder med optimalisering av rom- og 
funksjonsprogrammet for skolen i Farsund, ble det 
avholdt en arkitektkonkurranse sommeren 2017. 
Skisseprosjekt planlegges å være klart for politisk 
behandling i juni 2018. Prosjektet forholder seg til 
politisk vedtatt fremdriftsplan, med ferdigstillelse 
skolestart 2021.

Byremo videregående skole
Det bygges et nytt tilbygg på omlag 700 m². I tillegg 
kommer ombygning av eksisterende kantineområde. 
Byggingen ble påbegynt sommeren 2017, og skal 
ferdigstilles til skolestart i august 2018. I forbindelse med 
byggeprosjektet vil det våren 2018 bli hentet inn priser 
på solcelleanlegg, som planlegges montert på taket av 
eksisterende bygg.

Investeringer i skolebygg

Søgne videregående skole
I 2017 ble det gjennomført et omfattende arbeid med et 
felles rom- og funksjonsprogram for ny skole på Tangvall, 
og for praksisarealer knyttet til naturbruk på Søgnetunet. 
Programmet ble optimalisert ytterligere i forhold til 
arealbruk, og en tydeligere grønn profil på skolen ble 
beskrevet. Denne siste versjonen ble politisk behandlet 
og godkjent i desember 2017.

For Søgnetunet ble det utarbeidet et skisseprosjekt, som 
ble optimalisert i flere omganger. En endelig omforent 
løsning ble fremmet politisk og vedtatt i desember 
2017. Byggearbeidene vil starte opp høsten 2018, og 
ferdigstilles innen utgangen av 2019.

Inneklima i skolebygg
I 2014 ble det utarbeidet et skisseprosjekt for 
rehabilitering av ventilasjonsanleggene ved Kvadraturen 
skolesenter, blokk A og B. Arbeidstilsynet gav 
fylkeskommunen i 2016 et pålegg om utbedring av 
inneklima i blokk B. Dette avviket er lukket. Fra høsten 
2017 ble deler av undervisningen i blokk B flyttet 
over i andre lokaliteter på skolesenteret. En slik intern 
omrokkering ble mulig som følge av at Fagskolen flyttet 
til leide lokaler på Kjøita. Omfanget av utbedring av 
inneklimatiltak på en bygningsmasse fra 1970-tallet er 
betydelig, og det fremlegges et forprosjekt for utbedring 
til politisk behandling våren 2018. 

Karriere Vest-Agder har ansvar for

• Karriereveiledning for voksne
• Realkompetansevurdering 
• Opplæring for voksne
• Kompetanseutvikling overfor andre veiledere

Karriere Vest-Agder

Vest-Agder har tre karrieresentre – Karriere Kristiansand, 
Karriere Lindesnes og Karriere Lister. Karrieresentrene 
arbeider tett sammen for å møte de store 
kompetanseutfordringene som samfunnet nå står overfor. 
I fylkeskommunens strategi for å kvalifisere ungdom 
og innvandrere til arbeidslivet, har karrieresentrene en 
sentral rolle. De voksne skal få veiledning, der mål og veien 
mot målet blir riktig og realistisk. Voksne som har rett til 
videregående utdanning, skal også få tilbud om opplæring 
innen seks måneder. 

Karrieresentrene skal imøtekomme voksne innbyggeres 
behov for veiledning ved karriereoverganger og karriere-
skifter. Målgruppen er sykemeldte, arbeidsledige, permitterte, 
personer som står i fare for å miste jobben, og nyankomne 
landsmenn. Veilederne bidrar til å sett legge en plan for 
hvordan målene kan nås. Karrieresentrene har veiledning 
via telefon og e-post, og ved personlig oppmøte.

Det er et økt behov for samarbeid mellom karriere-
sentrene, NAV og kommunene for å løse behovet for 
opplæring. Minoritetsspråklige med videregående 
utdanning som ikke er godkjent i Norge, har fra høsten 
2017 fått rett til videregående utdanning. Det har ført 
til økning i antall personer som ønsker utdanning. 
Karriere Kristiansand har ansvar for karriereveiledning i 
integreringsmottaket i Kristiansand. 

I 2017 gjennomførte Agder Kommunerevisjon en 
forvaltningsrevisjon, "Videregående opplæringtilpasset 
opplæring til minoritetsspråklige elever." Revisjonens 
inntrykk er at "karrieresentrenes tilnærming til det å 
gjennomføre realkompetanse-vurdering av minoritets-
språklige elever fremstår både som hensiktsmessig og 
som godt fundert i ervervet kompetanse og erfaring på 
området". 

Det understrekes imidlertid at karrieresentrene 
oppgir å være svært presset ressursmessig, både på 
personell og økonomi. Oppgaver som er lovfestet 
og formalisert, må prioriteres. Det kan gå ut over 
karriereveiledningsfunksjonen.

Det ble i 2017 gjennomført en undersøkelse om de 
voksnes læringsmiljø. Elevene i voksenopplæringen 
trives, og det er lite mobbing. De opplever lærerne 
som hjelpsomme, og er fornøyde med utdannings- og 
yrkesrådgivningen. En betydelig andel av elevene svarer 
imidlertid at tilbakemeldingene fra lærerne kan forbedres.

Nasj.
2017

VAF
2017

Trives du? 4,1 4,1

Er du blitt mobbet? 4,8 4,9

Er lærerne hjelpsomme? 4,1 4,1

Tilbakemeldinger fra lærerne? 3,4 3,4

Fornøyd med utdannings- og 
yrkesrådgiving?

3,8 4,1

Fylkestinget vedtok i 2017 en god økning i budsjettet 
for opplæring av minoritetsspråklige. Det har ført til at 
vi kunne sette i gang 22 klasser. Vi har hatt opplæring i 
følgende programområder:
Vg1: bygg- og anleggsteknikk, restaurant- og matfag, 
teknikk og industriell produksjon, helse- og oppvekstfag, 
service og samferdsel. 
Vg2: kjøretøy, helsearbeiderfag, barne- og 
ungdomsarbeiderfaget, salg, service og sikkerhet.
Vg3: studiekompetanse, renholdsfaget, logistikkfaget, 
yrkessjåfør.

Vi har i tillegg satt i gang to delkompetansekurs, i 
restaurant- og matfag og renholdsfag. Deltakerne er 
voksne med liten eller ingen skolegang fra hjemlandet. Det 
undervises i praktiske læreplanmål, og deltakerne vil få et 
kompetansebevis som vil være nyttig for innpass 
i arbeidslivet. Det er også gjennomført realkompetanse- 
vurdering innen kokkefaget, bilmekanikerfaget, 
helsefagarbeiderfaget og barne- og 
ungdomsarbeiderfaget.  

Karrieresentrene har også hatt kurs i norsk for 
minoritetsspråklige, eksamensskriving for praksis-
kandidater, kurs i jobbsøking og hvordan skrive CV.

Karrieresentrenes aktivitet i 2017
Karriere
Kr.sand

Karriere
Lindesnes

Karriere
Lister

Veiledninger, oppmøte 
på karrieresenteret

1087 610 596

Antall deltakere som tar 
studiekompetanse

209 132 78

Antall deltakere i 
yrkesfag

140 158 119

Antall personer som har  
hatt realkompetanse- 
vurdering

30 21 25
Byremo videregående skole - mønekrans på plass i november 2017.
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Samferdsel er et av fylkeskommunens største tjenesteområder, og viktig  

for å nå målene om styrket regional utvikling og iverksetting av nasjonal politikk. 

Samferdselsutformingen har blant annet betydning for befolkningsutvikling, 

arealplanlegging, byutvikling, næringsutvikling, arbeidsmarkeder, pendlings-

muligheter, klimautslipp, folkehelse, turisme mv. 

Nasjonal transportplan
Nasjonal transportplan (NTP) er regjeringens 
transportpolitikk og legger grunnlaget for helhetlige 
politiske vurderinger, effektiv bruk av virkemidler og 
styrket samspill mellom transportformene.  
 
Noen av hovedtrekkene i gjeldende NTP 2014–2023 er:

•  å legge opp til en politikk der avstandskostnadene  
 mellom byene og landsdelene reduseres

• tiltak som bidrar til regionforstørrelse og mer  
 robuste bo- og arbeidsmarkedsregioner

• mer godstransport over på sjø og bane

• å ta veksten i persontransporten i storbyområdene  
 med kollektivtransport, sykkel og gange

Havnestrategi
Nasjonal havnestrategi ble lansert i 2016 og er 
regjeringens strategi for effektive havner som kan 
bidra til å få mer gods over på sjø. Fylkeskommunen 
følger opp dette med en strategi for intermodalt 
transportknutepunkt Kristiansand.

Meld. St. 25 (2014–2015) 
På rett vei - Reformer i veisektoren
Meld. St. 25 (2014–2015) er en del av et omfattende 
reformarbeid i transportsektoren, innenfor sektorene 
vei, bane, kyst og luftfart. 
Nye Veier AS er etablert i Kristiansand. Omorganisering 
av bompengeselskapene ble gjennomført i løpet 
av året, og Vest-Agder tilhører bomregion Sørvest 
Bomvegselskap AS (nytt navn 2018: Ferde AS)

Gjennomføring av de åtte nasjonale 
transportkorridorene har avgjørende betydning 
for å utvikle et effektivt, sikkert og miljøvennlig 
transportsystem.

Korridorene med tilknytning til Vest-Agder er:

• nr. 3 (Oslo–Grenland–Kristiansand–Stavanger),

• nr. 4 (Stavanger–Bergen–Ålesund–Trondheim),

• nr. 5 (Oslo–Bergen/Haugesund)

• U3 (Sørlandet–Danmark og kontinentet Europa).
 

Korridor 3 innebefatter; E18, E39, Sørlandsbanen og 
Vestfoldbanen, Kjevik lufthavn, Kristiansand havn 
og øvrige havner langs kysten. I korridor 4, utgjør 
Rv9 gjennom Setesdal en viktig tilknytningsvei fra 
Kristiansand til Rv134 og Vestlandet. Transportkorridor 
5 omfatter E134 og Rv41. I tillegg er Kristiansand 
et knutepunkt mellom nasjonal transportkorridor 
3 og U3 både øst- og vestover. U3 er definert rundt 
ferjesambandet Kristiansand–Hirtshals, som knytter 
sammen E39 mellom Kristiansand og Trondheim 
(Kyststamveien) med E39 fra Hirtshals til Nørresundby 
nord for Ålborg, og videre til det europeiske 
motorveinettet.

Regional transportplan Agder (RTP) 2015–27
Planen angir felles samferdselsprioriteringer for Aust- og 
Vest-Agder. Planen ble vedtatt i begge fylkesting i 2015 
og er Agders innspill til NTP. 

RTP oppsummerer de viktigste politiske regionale 
prioriteringene og tiltakene som må gjøres for å løse 
dagens transportbehov og møte morgendagens 
utfordringer.

Regional plan for samferdsel 2015 - 2020
Planen følger opp Regionplan Agder 2020 og 
er en strategisk overbygning som samordner 
fylkeskommunens ansvarsområder innen samferdsel 
og ser ulike samferdselsområder og virkemidler i en 
større sammenheng. Planen beskriver overordnede 
føringer og tegner et bilde av regional utvikling og 
transportsystemet i fylket, og ble vedtatt av fylkestinget 
i juni 2016. 

De viktige veivalgene

Mål for 2020: Arbeidet med en sikker motorvei gjennom hele Agder er godt i gang, og  

utbedring av fylkesveiene har fått et løft. Det er etablert et målrettet trafikksikkerhetsarbeid. 

Kjevik dekker regionens behov og det er god arbeidsdeling mellom havnene i landsdelen. 

Det er utarbeidet en fremtidsrettet strategi for jernbarneutvikling på Agder.  

Kollektivtrafikk og sykkelbruk har hatt en markert vekst.

Kommunikasjon



Årsberetning 2017   51  50   Årsberetning 2017 

ATP-samarbeidet har hovedfokus på samordnet areal- 
og transportplanlegging og en mest mulig effektiv og 
helhetlig transportløsning i Kristiansandsregionen. 

ATP-utvalget skal gi råd til besluttende myndigheter 
(kommunestyrer og fylkesting), engasjere seg i 
strategisaker og i noen grad ha beslutningsmyndighet 
over ressurser definert på forhånd. ATP-utvalget hadde 
fire utvalgsmøter i 2017.

2017 var det første avtaleåret i en ny treårig 
belønningsavtale for Kristiansandsregionen. 
Avtalemålet er nullvekst i personbiltrafikken 
med basisår 2016. De siste årene er det utbetalt 
belønningsmidler fra staten fordelt slik:

• 45 mill. kr i 2013 
• 80 mill. kr i 2014 
• 80 mill. kr i 2015 
•  80 mill. kr i 2016
•  120 mill. kr i 2017

I tillegg har fylkeskommunen blitt tildelt ekstra 
belønningsmidler for årene 2015 og 2016, med 
henholdsvis 35 mill. kr og 30 mill. kr. Det er utarbeidet 
egne tiltaksporteføljer for disse årene.
 
Kristiansandsregionen har jobbet ufortrødent innenfor 
målsettingene i den statlige belønningsordningen og 
var blant de første som fikk flerårig belønningsavtale. 
Midlene har vært viktige for å fremme kollektivtrafikk, 
sykkel og gange, og har medvirket til at 
Kristiansandsregionen ligger langt framme på området  
i nasjonal sammenheng. 

Viktige virkemidler for å dempe personbiltrafikk har 
vært og vil fortsatt baseres på tiltaksområdene:

Fakta: ATP-samarbeidet

Startet opp i 2004 og ble fra 2010 videreført som 
et permanent regionalt samarbeid. ATP-utvalget 
er blant annet referansegruppe for arbeidet med 
bymiljøavtalen for Kristiansandsregionen.  
 
Samarbeidspartnere: 
Kommunene: Lillesand, Birkenes, Iveland, Søgne, 
Songdalen, Vennesla og Kristiansand. 
Fylkeskommunene: Aust- og Vest-Agder. 
 
ATP-samarbeidet styres av ATP-utvalget, bestående 
av representanter fra kommunene og de to 
fylkeskommunene.

Areal- og transportsamarbeid i Kristiansandsregionen (ATP) 

• forbedre infrastruktur for sykkel, gange og   
 kollektivtrafikk

• økt prioritering av kollektivtrafikken foran bil

• bomring med tidsdifferensierte bomsatser

• areal- og utbyggingspolitikk

• adferdskampanjer og informasjonsarbeid

I 2017 var personbiltrafikken på tilnærmet samme 
nivå som i 2016. Det vil si at målet om nullvekst er 
oppfylt. Gjennomgående tendens er at trafikken på 
europaveiene har økt fra 2017, mens trafikken over 
de andre bomstasjonene er redusert gjennom hele 
perioden.

Hovedveinettet for Agder 
I tilknytning til Vest-Agder er strekninger på E18, E39 og 
Rv41/Rv451 prioritert i gjeldende NTP. Dagens strekning 
mellom Kristiansand og Stavanger har lav standard med 
dårlig fremkommelighet, særlig for tungtransporten.

Regjeringen har lagt frem flere stortingsmeldinger 
som gjelder veisektoren. Nye veier AS har ansvar for 
regulering, utbygging og drift av E18/E39 fra Telemark 
til Rogaland. Utbygging av Rv41/451 fra Timenes-
krysset til Kjevik, omtales ikke lenger som et eget 
fremtidig prosjekt. Fylkeskommunen vil gjennom 
politisk påvirkning jobbe for at utbyggingen av denne 
strekningen skjer så tidlig som mulig og som et 
helhetlig prosjekt.

Fremtidsrettet jernbaneutvikling på Agder
Vest-Agder fylkeskommune har også i 2017 vært 
engasjert i Jernbaneforum sør. Gjennom forumet 
samarbeider fylkeskommunene fra Vestfold til Rogaland 
for en moderne jernbaneløsning på strekningen 
Oslo–Kristiansand–Stavanger. Hovedprosjektet er 
sammenkoblingen av Sørlandsbanen og Vestfoldbanen 
(også kalt Grenlandsbanen), noe som vil gi vesentlig 
bedre transporttilbud og kortere reisetid. 

Jernbaneplattform Agder er et nytt jernbanepolitisk 
samarbeid mellom kommuner, regionale myndigheter 
og organisasjoner for å styrke det tverrpolitiske arbeidet 
for å få en raskest mulig etablering av dobbeltspor 
mellom Kristiansand og Oslo. Jernbaneplattform 
Agder skal jobbe for at toget skal være et moderne 
og effektivt reisemiddel i landsdelen. Samarbeidet ble 
etablert høsten 2016 og består av en plenumssamling 
med representanter fra alle kommunene på Agder, 
fylkeskommunene, NHO, LO og fylkesmannen. 
Styringsgruppen består av en representant fra hvert 
av de fem regionrådene, en fra hver fylkeskommune, 
Kristiansand kommune, samt NHO, LO og fylkesmannen.

Kristiansand lufthavn Kjevik 
Flytransport utgjør en viktig del av transportsystemet 
og av landets transportinfrastruktur. Et godt 
luftfartstilbud er viktig for sysselsetting, bosetting 
og næringsliv. Regjeringen har ambisjoner om et 
lufthavnnett som gir befolkningen god tilgang på 
flytransport.

Kristiansand lufthavn Kjevik, betegnes av Avinor som 
en nasjonal lufthavn og har rute- og chartertrafikk 
til både nasjonale og internasjonale destinasjoner. 
Flyplassen konkurrerer med andre lufthavner, spesielt 
Sandefjord lufthavn Torp og Stavanger lufthavn Sola, 
og andre transportformer som vei og bane. I 2015 forelå 
en godkjent reguleringsplan for Kjevik, som i tillegg 
til selve lufthavnen omfatter utvikling av infrastruktur, 

næringsarealer, hotell og ny atkomstvei. Det er likevel 
behov for å heve ambisjonene ytterligere for å sikre en 
videre utvikling av lufthavnen og styrke dens strategiske 
posisjon. 

Kristiansand havn
Havna ligger nærmest transportkorridorene gjennom 
Europa, og er en naturlig samarbeidspartner for 
Nordic Link og andre logistikksamarbeid innenfor og 
utenfor EU. Transportkorridoren, Jyllandskorridoren, 
tilhører det europeiske transportnettverket TEN-T og er 
hovedforbindelsen mellom Norden og det europeiske 
kontinentet.

TEN-T er et nettverk som integrerer land, sjø og 
lufttransport. Nettverket ble etablert for å sikre at varer 
og mennesker raskt og enkelt kan transporteres mellom 
medlemsstatene i EU. Målet er å fremme bærekraftig 
transport under best mulige miljø- og samfunnsmessige 
forhold. 

Kristiansand havn har tidligere deltatt i Interreg-
prosjekter på transportsektoren, slik som Nordlig 
Maritime korridor. For å realisere gevinstene av 
koblingen til EUs transportnettverk, bør havnas 
infrastruktur, standard og tjenester utvikles mest mulig  
i samsvar med dansk side.

Samfunnssikkerhet og beredskap
Fylkeskommunen er en viktig aktør i arbeidet med 
å gjøre transporttjenestene sikre og robuste på 
regionalt og lokalt nivå. Fylkeskommunen har ansvar 
for organisering av transportberedskapen i fylket 
ved større kriser eller krig. Beredskapsarbeidet er 
tilpasset regionale utfordringer og behov, og er 
integrert i fylkeskommunenes løpende arbeid med 
transportsystemet i fylket. 
 
Transportberedskapen koordineres i samarbeid 
med Statens vegvesen, operatørene og andre 
beredskapsaktører i fylket. Fylkeskommunen 
har en administrativ beredskapsplan som følger 
opp Samferdselsdepartementets strategi for 
samfunnssikkerhet og beredskap, samt forskrift om  
sivil transportberedskap. 
 
Trafikksikkerhet 
Trafikksikkerhet er en høyt prioritert oppgave i Vest-
Agder. Nullvisjonen, en visjon om null drepte og 
hardt skadde i trafikken, ligger til grunn for arbeidet. 
Nullvisjonen er forankret i Regionplan Agder 2020 
og andre sentrale plandokumenter. Det jobbes 
prosjektorientert med særlig vekt på informasjon og 
holdningsskapende tiltak. Nullvisjonen i Vest-Agder 
omfatter alle kommuner unntatt Kristiansand.

Kilde: Nye Kristiansand Bompengeselskap

Personbiltrafikk

19 000 000

18 800 000

18 600 000

18 400 000

18 200 000
2011      2012      2013       2014       2015       2016

Antall elbiler gjennom bomstasjonene økte kraftig 
i årene 2014 til 2016. Andel elbil i pst. av personbil-
trafikken:

• 0,7 pst. i 2013
• 2,0 pst. i 2014
• 4,0 pst. i 2015
• 6,1 pst. i 2016

Elbilene inngår i statistikken for totaltrafikk og 
rushtidstrafikk.

Tidsdifferensierte bomsatser ble innført i 2013. Statistikk 
viser at nedgangen i rush fra 2012 til 2016 har vært 
3,2 pst. Nedgangen kom i 2013 da tidsdifferensierte 
bomsatser ble innført. Det var en markant nedgang fra 
måneden før innføring til måneden etter avgiften ble 
innført. Sammenlignet med 2012 har trafikkreduksjonen 
i rush holdt seg stabilt på omlag 3,0 pst. i 2014, 2015 og 
2016.

Transportetatens forslag til NTP 2014–23 omtaler 
vilkårene for byområder som ønsker å inngå 
byvekstavtale med staten. Innretningen i tiltakspakkene 
stemmer godt med det som allerede er gjort i  
ATP-samarbeidet. 
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Tall i 1000 reiser 2016 2017

Kristiansands-
området

Ord. passasjerer 8 924 9 224

Skolereiser 1 158 1 132

Totalt 10 083 10 356

Vest-Agder uten
Kristiansands-

området

Ord. passasjerer 929 941

Skolereiser 1 862 1 866

Totalt 2 792 2 807

Sum
Vest-Agder

Ord. passasjerer 9 854 10 165

Skolereiser 3 021 2 998

Totalt 12 874 13 163

Skolereiser
Grunnskoler 2 395 2 236

Vgs. 625 762

Kundetilfredshet
AKT har gjennomført to kundetilfredshetsundersøkelser 
(KTI) i Agder i 2017. Undersøkelsene i Vest-Agder 
er gjennomført i Kristiansandsområdet (Nettbuss 
Sør), Kristiansand-Mandal-Lista (Sørlandsruta) og i 
Flekkefjordsområdet (Sørlandsruta).  
 
Det er relativt små endringer i resultatene fra tidligere 
års undersøkelser.  
 
Resultatene fra kundetilfredshetsundersøkelsen for 
2016 og 2017 følger under. Tilfredsheten måles fra 0-5:

År Krs. området
Nettbuss

Mandal-Lista 
Sørlandsruta

Flekkefj. området
Sørlandsruta

Juni Nov. Juni Nov. Juni Nov.

2017 3,8 3,7 4,0 4,3 3,9 4,1

2016 3,9 3,9 4,1 4,0 4,0 4,3

Kollektivtransporten i fylket 

Planer og strategier 
Regional plan for Kristiansandsregionen 2011–50 gir de 
overordnede føringene for kollektivsatsingen i regionen. 

Plan for kollektivtransporten i Vest-Agder 2015–2020 
ble vedtatt av fylkestinget i april 2016. Planen er 
fylkeskommunens styringssignaler til AKT og er førende 
for fylkeskommunens arbeid når det gjelder utvikling 
og tilrettelegging av kollektivtransport i Vest-Agder. 

Agder kollektivtrafikk AS (AKT)
Samlet tilskudd fra Vest-Agder fylkeskommune til Agder 
kollektivtrafikk AS (AKT) i 2017 utgjorde 248,5 mill. kr.  
I tillegg fikk AKT overført 55 mill. kr i belønningsmidler. 
Tilskudd fra Kristiansand kommune utgjorde 4,2 mill. kr, 
og det ble gitt en tilleggsbevilgning til Randøyferja på 
0,25 mill. kr.

Passasjerutviklingen
Fra 2016 til 2017 har det vært en økning i 
passasjertallene på 3,1 pst samlet for Vest-Agder, 
noe som utgjør en økning på i overkant av 300 000 
passasjerer. I Kristiansandsområdet er økningen på 3,4 
pst. Imidlertid var det en nedgang på 2,4 pst (93 000 
reiser) for Bussmetrorutene. Dette skyldes i hovedsak en 
omlegging av M3 Søm – Slettheia. 
 
Etter innføringen av nye priser og soner med tilhørende 
nye validatorer i bussene fra 16. oktober har det vært 
utfordringer knyttet til driftsstabiliteten i billettsystemet. 
Det er derfor avdekket mangler i passasjerstatistikken 
på slutten av året. 

For skolereiser er det kun marginale endringer.

Byvekstavtale 
Samferdselspakke 1 for Kristiansandsregionen er 
forlenget ut 2019 frem til en Byvekstavtale er inngått. 
Byvekstavtalen skal løse transportutfordringene 
regionen står overfor i årene fremover. Avtalen skal 
rettes inn mot å nå den overordnede målsettingen om 
nullvekst for personbiltrafikken. Regionen må ha et 
helhetlig perspektiv på alle transportformer. Tiltakene 
som foreslås må henge sammen og gi et forbedret 
transportnett som stimulerer til at flere reiser kollektivt, 
sykler eller går.

Det har blitt utarbeidet fagrapporter og satt sammen 
et forslag til portefølje og et grunnlagsdokument for 
en byvekstavtale. Grunnlagsdokumentet er sendt 
til Samferdselsdepartementet og vi forventer at 
forhandlingene med staten starter opp i løpet av 2018. 

Det er i regi av Statens vegvesen blitt utarbeidet 
en byutredning for Kristiansandsregionen. Denne 
utredningen har sett på ulike virkemiddelpakker for å 
kunne nå målet om nullvekst for personbiltrafikken. 
Tilsvarende utredninger er gjennomført for de 
andre byregionene som skal forhandle om en avtale. 
Utredningene gir et faktagrunnlag for staten i de 
kommende forhandlingene.    

Den endelige prioriteringen av tiltak i 
Kristiansandsregionen vil først bli klar etter at det er 
gjennomført forhandlinger med staten. Det er laget en 
hjemmeside for prosjektet hvor man kan få ytterligere 
informasjon: www.byvekstavtalen.no.

Det er stor grad av samsvar i svarene i de ulike 
områdene, selv om enkelte spørsmål blir vurdert 
noe annerledes i Kristiansandsområdet enn i de 
andre områdene. Særlig gjelder dette spørsmålet 
om opplevelsen av om bussen holder rutetiden og 
vurderingen av sjåførens yrkesutøvelse, som blir vurdert 
lavere i Kristiansandsområdet enn i Mandal-Lista og 
Flekkefjordsområdet.

Vurdering av tilgang på reiseinformasjon er det 
enkeltspørsmålet som scorer høyest, sammen med 
spørsmålet om hvor trygt det oppleves å reise med 
buss. Standarden på bussmateriellet blir gitt en høyere 
verdi i Flekkefjordsområdet enn i de andre områdene. 
Det kan henge sammen med oppstart av ny kontrakt 
med nytt bussmateriell.
 
Nye busspriser, ny soneinndeling og ny mobilbillett 
– for hele Agder
For å gjøre det enkelt å reise kollektivt innførte AKT like 
priser og lik sonestruktur i hele Agder. I tillegg ble Billett-
appen innført, som gjør det lettere å forhåndskjøpe 
enkeltbilletter via mobiltelefon på alle linjer i Agder.

Rutetilbudet ble forsterket i 2017
Årets største ruteendring i Kristiansandsområdet ble 
gjennomført 27. februar. Denne omfattet spesielt 
Randesund og deler av Vågsbygd.

Linje M3 mellom Vågsbygd senter, Slettheia og Søm ble 
delt i to, for å styrke punktligheten og bedre tilpasse 
kapasiteten etter behovet.    

Lokalbusstilbudet mellom Vågsbygd senter og Andøya/
Bråvann ble styrket, ved at det kjøres avganger også 
på kveldstid og på lørdager. Det er registrert god 
passasjervekst på de fleste av disse rutene.

Det ble også foretatt endringer i ruten Dvergsnes –
Tømmerstø. I Ytre Randesund ble et komplisert tilbud 
bestående av lokalbuss, skolebuss og ordinær rutebuss 
forenklet og styrket. I helgene er enkelte av avgangene 
bestillingsavganger. Totalt for Randesundområdet har 
disse endringene gitt en passasjervekst.

Perioden med sommerrute var også i 2017 på 7 
uker. Dessuten ble tilbudet til Justvik, Hellemyr og 
Randesundsområdet (Tømmerstøområdet, Dvergsnes, 
Ytre Randesund) styrket. 

For øvrig har tilbudet i Kristiansandsområdet kun hatt 
mindre justeringer. I øvrige områder i Vest-Agder har det 
i hovedsak vært en videreføring av rutetilbudet, med 
tilpasning til skoleskyss.

Det ble startet en ny linje mellom Kristiansand og Arendal 
som gir reisetid på omlag en time i rushtiden. Mellom 
Lillesand og Kristiansand er det etablert en direkteavgang 
om morgenen, og en avgang fra Kristiansand om 
ettermiddagen med reisetid på omlag 30 min.

Endeholdeplasser på pendellinjer
I Kristiansand er det en utfordring å oppnå punktlighet i 
rutetilbudet på grunn av fremkommelighetsproblemer 
og lange traséer. Punktlighet er også det som gir 
dårligst resultat i kundetilfredshetsundersøkelsene 
(KTI). Det har i flere år vært satset på tilrettelegging av 
reguleringsplasser i enden av pendelruter for å bedre 
punktligheten. 

En pendellinje starter på en side av byen, går gjennom 
Kvadraturen, og fortsetter på motsatt side av byen. Med 
endeholdeplasser kan bussjåføren ved forsinkelser korte 
ned på reguleringstiden på endeholdeplassen og starte 
ruten i samsvar med tidtabellen.

Fremkommelighet for kollektivtrafikken
Anleggsarbeider i kollektivtraséen i Kvadraturen 
i Kristiansand kommune, har gitt redusert 
fremkommelighet for bussen og økt reisetid for 
passasjerene. Gravearbeid på Søm som gjorde det 
nødvendig å opprette en egen midlertidig linje som 
betjente deler av Søm i en periode. På grunn av 
anleggsarbeid ved bygging av ny Varoddbru er enkelte 
linjer lagt om i byggeperioden.

Arbeidet med nytt parkeringshus under torvet 
medførte forsinkelser fra bussene i Festningsgata. 
Oppgradering av Oddernes- og Baneheitunnelen har 
bidratt til forsinkelser inn og ut av Kvadraturen, spesielt i 
rushtrafikken. Utskifting av nytt vann- og avløpssystem i 
Tollbodgata medførte omkjøring via Dronningsgate for 
bussene i vestlig retning.

Nye kontrakter
Anbud på busstjenester i Kristiansandsområdet ble 
gjennomført våren 2017. Oppstart av ny kontrakt er 
1.7.2018. Boreal buss AS overtar kjøringen fra Nettbuss. 

Det ble gjennomført anbudskonkurranse på 
persontransporttjenester i kommunene Kristiansand, 
Søgne, Songdalen, Marnardal og Hægebostad med 
oppstart av nye kontrakter 1.1.2018.

Nytt bussanlegg for Kristiansandsregionen
Økt satsing på kollektivtrafikken vil, sammen med andre 
virkemidler, gjøre at mange flere vil reise kollektivt i 
årene framover. Dette er en viktig del av det grønne 
skiftet. Fylkeskommunen har stort fokus på å effektivisere 
kollektivsystemet, slik at mest mulig av ressursene går 
til rutetilbudet. Det nye bussanlegget vil gi et betydelig 
bidrag til dette arbeidet. Byggingen av det nye anlegget 
på Dalane startet opp i mars 2017. Anlegget vil etter 
planen stå ferdig i slutten av mai 2018, og tas i bruk når 
Boreal buss AS starter sin kjøring 1. juli 2018. 

Transporttjeneste for funksjonshemmede (TT)
Transportordningen for funksjonshemmede er ikke en 
rettighet, men et transporttilbud for definerte brukere 
som ikke kan benytte ordinært kollektivtilbud fordi det 
ikke er tilrettelagt. 

http://www.byvekstavtalen.no


Årsberetning 2017   55  54   Årsberetning 2017 

Fylkesveier 

Trafikktall på ferjesamband - Hidra
År Personbiler Varebiler Lastebiler Buss Pbe (*) Personer
2012 107 144 26 034 3 235 1 224 155 921 246 760
2013 102 602 23 940 3 259 1 279 149 415 237 177
2014 103 628 23 701 3 324 1 304 150 909 241 920
2015 104 353 23 867 3 347 1 313 151 965 250 629
2016 100 722 22 603 3 201 1 307 143 888 227 175
2017 121 673 23 733 2 448 1 369 150 999 225 380

Trafikktall på ferjesamband - Andabeløy
År Personbiler Varebiler Lastebiler Pbe (*) Personer
2012 16 281 2 206 368 20 863 41 910
2013 17 212 2 141 329 21 696 43 397
2014 17 384 2 098 332 21 912 44 265
2015 16 671 2 012 318 21 015 43 956
2016 17 287 1 983 302 23 266 41 002
2017 19 557 1 828 286 23 191 40 864

(*) Pbe=personbilenheter

Nøkkeltall for utviklingen av TT
2014 2015 2016 2017

Antall brukere 3 020 2 915 2 874 2 726

Reiser 63 520 65 500 66 467 65 599

Klipp 518 751 549 476 563 559 564 881

Budsjett 17,10 19,85 20,38 20,89

Regnskap 18,75 20,08 20,63 21,15

Fra 2015 fikk prioriterte brukere en kraftig økning 
i reisetilbudet. Reiseaktiviteten øker fortsatt blant 
prioriterte brukere og rullestolbrukere og slike 
reiser koster vesentlig mer per tur. Samtidig reiser 
brukergruppen med lettere funksjonsnedsettelse og 
lavest reisetilbud betydelig mindre i 2017 enn tidligere. 
Denne brukergruppen vil over tid fases ut. Inntaket av 
nye brukere økte merkbart i 2016. Derfor ble det i  
1. kvartal 2017 gjennomført saksbehandlerkonferanser 
for å sikre lik praksis i kommunene. Inntaket av nye 
brukere har deretter justert seg ned på tidligere nivå.

Universell utforming
Stadig flere busser blir tilrettelagt med hjelpemidler 
for ombordstigning. Utfordringen er manglende 
tilrettelegging av infrastrukturen. 

Etter initiativ fra fylkeskommunen har ATP-
samarbeidet fra 2015 etablert en lokal ordning i 
Kristiansandsregionen. Hensikten er å opprettholde et 
forpliktende samarbeid om helhetlig tilrettelegging 
hvor partene opprettholder sin egeninnsats på 
området. Samarbeidsgruppe med veieierne, AKT og 
brukerrepresentasjon er videreført.

Gjennom ATP-budsjettet for 2017 ble fylkeskommunen 
tildelt midler til universell utforming av holdeplasser 
bl.a. på Hellemyr og Slettheia i Kristiansand. Videre 
tilretteleggingsarbeid følger strategier og prioriterte 
fokusområder i Plan for kollektivtransporten i Vest-Agder 
2015–2020. 

Kvinesdal kommune fikk Samferdsels-
departementets trafikksikkerhetspris i 2017 
Vest-Agder fylkeskommune nominerte Kvinesdal 
kommune til Samferdselsdepartementets 
trafikksikkerhetspris for 2017. De vant prisen og 
mottok diplom og en million kroner den 29. august 
2017. Både politikere og administrasjon i Kvinesdal har 
jobbet målrettet og visjonært i arbeidet med å trygge 
infrastruktur og med holdningsskapende arbeid.  

Nyttårsaksjonen 
I 2017 var det tre dødsulykker i Vest-Agder.  Statistikken 
viser at det er flere hardt skadde i trafikken. Vest-
Agder fylkeskommune hadde ansvaret for ledelse og 
planlegging av aksjonen i 2017. Medarrangører var 
Aust-Agder fylkeskommune, Statens vegvesen, Politiet 
og Trygg trafikk.  

Planforslag til strategiplan for trafikksikkerhet  
2018-2029 
Dette er et tverrfaglig planarbeid, som er gjort i 
samarbeid med Aust-Agder fylkeskommune, Statens 
vegvesen, Politiet og Trygg Trafikk. Forslaget ble vedtatt 
av Fylkesutvalget i desember 2017. Det sendes ut på 
høring våren 2018, og man tilstreber endelig politisk 
behandling av planen i 2018. 

Trafikksikkerhetstiltak  
Det ble i 2017 avsatt 3 mill. kr til nye tiltak som 
Hovedutvalget for Samferdsel, areal og miljø (SAM-
utvalget) skulle disponere. Tiltakene er fulgt opp 
sammen med de øvrige TS-tiltakene definert i 
Handlingsprogrammet. Utførte tiltak i 2017 var 
følgende:

Løyver i Vest-Agder
Et drosjeløyve gir innehaver rett og plikt til 
persontransport med motorvogn registrert for inntil 
ni personer. I Vest-Agder er det totalt 335 drosjeløyver, 
inkludert 116 reserveløyver, noe som gir en dekning 
tilsvarende 533 innbyggere per drosjeløyve totalt for 
fylket. Dekningsgrad basert på innbyggertall varierer fra 
1587 innbyggere per drosje i Songdalen kommune til 
184 innbyggere per drosje i Sirdal kommune.

Type/år 2017
Drosjeløyve (inkl. reserver) 335
Transport av funksjonshemmede 8
Selskapsvognløyver (<9 personer) 0

Ferjedrift
Vest-Agder fylkeskommune har driftsansvaret for 
ferjesambandene Fs 919 Abelnes–Andabeløy og Fs 
469 Launes–Kvellandstrand i Flekkefjord. Kontrakten 
med AS Flekkefjords dampskips-selskap (FDS) gjelder 
fra 1.9.2014 for en periode på 3–7 år, og gir et utvidet 
rutetilbud som følgelig også gir høyere årlige kostnader. 
I kontrakten er det også mulighet for å bestille 
turer på nattestid, og dette blir benyttet av mange 
på Hidra. I 2017 benyttet fylkeskommunen seg av 
opsjonsmulighetene for Hidra-sambandet og forlenget 
avtalen til 1.9.2020. Dette medfører økte kostnader. 

Tabellen under viser reiseaktiviteten for 
ferjesambandene. For Hidrasambandet er det igjen en 
økning i personbilbruken, mens personreiser fortsetter 
nedgangen.

Tabellen under viser en nedgang i reiseaktiviteten på 
Hidra, både for biler og personer totalt. For perioden vi 
sammenligner har tallene aldri vært så lave.

Fv Sted Tiltak
Fv 455 Tunnelsvingen Asfalt
Fv 908 Hidra Tre fartshumper ved skolen
Fv 231 Tofteveien Rekkverk
Fv 202 Furulunden Belysning av fire gangfelt
Fv 460 Rødberg To fartshumper og skilting
Fv 407 Tjøm Heve sving mot Tjøm
Fv 461 Nodeland sentrum Belysning av tre gangfelt

Fv 455 Laudal
Sikring av krysningspunkt, 
fartshumper og skilter

Fv 461 Sandbrotet Fartshump før gangfelt og skilt
Fv 465 Liknes Belysning av tre gangfelt
Fv 1 Haus og Hagen Belysning av tre gangfelt
Fv 405 Kvarstein Belysning av to gangfelt

Trafikksikkerhetsgruppen  
Fylkeskommunen har et ansvar for å koordinere 
trafikksikkerhetsarbeidet i fylket i henhold til 
veitrafikklovens § 40a. Dette koordineringsarbeidet 
mellom sentrale organisasjoner/etater er 
trafikksikkerhetsgruppas primære oppgave for få 
best mulig måloppnåelse i henhold til Nullvisjonen. 
Trafikksikkerhetsgruppen består av følgende 
organisasjoner/etater: 

• Vest-Agder fylkeskommune
• Statens vegvesen 
• Politiet 
• Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder 
• Trygg trafikk 

Målet med arbeidet i trafikksikkerhetsgruppen er å 
samordne organisasjoner/etaters trafikksikkerhetsarbeid 
på best mulig måte i tråd med Nullvisjonens formål. 
Regional strategiplan for trafikksikkerhet gir viktige 
føringer for trafikksikkerhetsarbeidet i regionen og er 
vedtatt i begge Agderfylkene. 

Trafikksikkerhetsgruppen igangsatte arbeidet med 
revisjon av strategiplan for trafikksikkert, behandlet 
høring av nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet, 
utarbeidet risikoanalyse av Flekkerøytunnelen, 
vurderte fartsgrense på Fv 455 i Laudal mm. Det ble 
også avholdt et felles møte med TS-forum i Aust-Agder 
fylkeskommune.  

Staten har økt overføringene til drift og vedlikehold 
på fylkesvei, gjennom prioriteringer i Nasjonal 
transportplan 2014–2023. Dette for å innhente noe 
etterslep på fylkesveier. I perioden fra 2014–17 viser 
MOTIV-beregningen at etterslepet på fylkesveiene har 
økt med om lag 30 mill. kr. Etterslepet inkluderer ikke 
behovene relatert til tunneler. 
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MOTIV-beregninger 
Motiv (Modell for tildeling av vedlikeholdsmidler) 
Modellen beregner kostnader for alle drift- og 
vedlikeholdsoppgavene på et gitt veinett. Dersom 
avsatt tildeling er lavere enn MOTIV-beregningen, 
indikerer det at forfallet vil øke. Dersom tildeling er 
høyere enn beregningen, vil etterslepet reduseres. All 
datainformasjon samles i Norsk veidatabank (NVDB).

MOTIV-beregning 2017
 Tall i 1000 kr

Fordelt på  
fylker i 
region sør

Inkl.  
gang og 
sykkelvei

Inkl.  
gang og 
sykkelvei 

og
tunneler

Diff. ift.
vedtatt

budsjett
2017

Buskerud 422 187 430 074 -108 074 -52
Vestfold 365 392 372 562 -132 662 -86
Telemark 359 463 365 069 -130 469 -64
Aust-Agder 270 618 278 355 -108 355 -60
Vest-Agder 360 795 381 629 -127 373 -49

Ekstremvær og flom 
Vi ser oftere skader på veinettet som følge av 
ekstremvær eller store nedbørsmengder. 29. september 
til 3. oktober var det store nedbørsmengder i Agder. På 
det meste var det 39 punkter på fylkesvei i Vest-Agder 
som var stengt på grunn av flom, jordskred, synkehull 
eller at veibanen hadde rast ut. Utbedringsarbeider 
utgjorde om lag 10 mill. kr i 2017, og ytterligere 
utbedringer vil bli fulgt opp i 2018. Det gjenstår blant 
annet med å bygge opp veien på Fv 455 ved Laudal, og 
tiltak knyttet til overvann i Vågsbygdporten.  

Drift- og vedlikeholdskontrakter

Drift- og vedlikeholdskontrakter - løpetid
Kontrakt Startdato Sluttdato
1001 Mandal 01. sep. 17 31. aug. 22
1002 Flekkefjord 01. sep. 13 31. aug. 18
1003 Kristiansand 01. sep. 14 31. aug. 19
1004 Sirdal 01. sep. 16 31. aug. 21

Prisnivået i nye kontrakter har nå flatet ut, slik at 
nivået nå synes å være riktig. Vi jobber hele tiden 
med å få gode og kostnadseffektive drifts- og 
vedlikeholdskontrakter. I 2017 planla vi et prosjekt for 
å vurdere kontraktregimet på drift- og vedlikehold, 
men dette er foreløpig utsatt på grunn av Stortingets 
vedtak om å overføre Sams vegadministrasjon til 
fylkeskommunene. Stortinget vedtok i juni 2017 at 
regjeringen skal "sørge for at regional veiadministrasjon, 
som har ansvar for planlegging og drift av fylkesveiene, 
overføres fra Statens vegvesen til regionalt folkevalgt nivå." 
Hva dette betyr vil først avklares i 2018. Det igangsettes 
derfor ingen større prosjekt nå før vi vet mer om 
organisering og ansvar.

Km asfaltert vei

Drift og vedlikehold av fylkesvei

Fakta om fylkesveinettet

• utgjør 51,4 pst. av det offentlige veinettet

• 2 195 km fylkesvei inklusiv gang og sykkelvei, 
hvorav 125 km er G/S og 2 072 km vei

• 80 pst. fast dekke 

• 75 pst. av veinettet er tillatt for 10 tonn akseltrykk

• 19 tunneler, hvorav åtte er over 500 meter

• 23 226 skilt, 7 722 kummer, 26 191 stikkrenner,  
1 875 veikryss, 7 954 lyspunkt

• to ferjesamband
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Det er asfaltert 993 km fylkesvei de siste 10 årene. Dette 
gir et gjennomsnitt på 93,3 km fylkesvei per år. I 2017 
ble det reasfaltert 107 km på fylkesveinettet. 

Reasfaltering i Region Sør

Fylke
Antall km fylkesvei

Andel fast
dekke i %

Forbruk mill. kr. 
til reasfaltering 

2015

Forbruk mill. kr. 
til reasfaltering 

2016

Forbruk mill. kr. 
til reasfaltering 

2017

Kr/km i 2017  
inkl. mva.  
(1000 kr)Km totalt Km fast 

dekke

Buskerud 1 786,2 1 759,0 99 % 104 106 97 55

Vestfold 1 212,1 1 212,1 100 % 91 73 93 77

Telemark 1 881,0 1 771,1 94 % 59 51 72 41

Aust-Agder 1 521,4 1 381,3 91 % 54 58 52 37

Vest-Agder 2 072,0 1 649,9 80 % 70 80 72 43

Region sør 8 470,8 7 773,3 92 % 379 368 885 50

Merknad: Forbruk er inklusiv merverdiavgift, men kostnader til forarbeider er medtatt.

Definisjon av tilfredsstillende standard

Jevnhet: IRI-Verdi bedre eller lik 3,0 mm/m: IRI er et tall 
som viser ujevnheter i veiens lengderetning. Jo høyere IRI, 
jo dårligere er jevnheten.

Spor: Sporverdi (dybden på hjulsporene) er bedre  
enn 18 mm.
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Investeringsprosjekter på fylkesvei

Bompengeprosjekter 

Listerpakken
Aktiviteten på Listerpakken er knyttet til ferdigstillelse 
og overtakelse av Fv 43 gjennom Farsund sentrum. 
Anlegget er et stort løft både trafikksikkerhetsmessig, 
fremkommelighetsmessig og estetisk. Prosjektet hadde 
oppstart i januar 2016. I 2017 ble det gjennomført 
støyisolering av 34 boliger langs anlegget i følge med 
ferdigstillelsen. Fv 43 har vært stengt og trafikken 
ble i mellomtiden ledet på smale omkjøringsveier 
gjennom Farsund sentrum. Sluttoppgjør for prosjektet 
ferdigstilles i 2018.
 
Nye løsninger rundt Fv 656 Agnefestveien reguleres av 
Lyngdal kommune, med formål å sikre myke trafikanter 
på Hogganstien. Reguleringsplan er ikke ferdigstilt og 
årsprognosen er derfor nedjustert ettersom det ikke 
kunne gjennomføres byggearbeider. 
Trafikksikkerhetstiltak i Grønndokka er ferdigstilt og 
sluttoppgjøret pågår. 

Det er planlagt sikkerhetsoppgradering av 
Ørneheitunnelen og Bukksteintunnelen på Fv 43 og 
Ravneheitunnelen på Fv 465. Disse blir utlyst våren 2018 
for ferdigstillelse høsten 2018.

Samferdselspakke for Kristiansandsregionen  
Fv 456 Vågsbygdveien 
Prosjektet ble sluttført høsten 2014. Det er gjort 
et betydelig saksforberedende arbeid knyttet til at 
Vest-Agder fylkeskommune ble stevnet for retten av 
anleggsfellesskapet NCC-Repstad i april 2016, med krav 
om totalt 184,6 mill. kr. Fylkeskommunen fikk medhold 
i en rekke av enkeltsakene, men ble dømt til å betale 
79,3 mill. kr for de øvrige sakene. Fylkeskommunen 
har anket flere av punktene, mens den rettskraftige 
delen av dommen er oppgjort mellom partene. Det 
endelige utfallet av ankesaken vil ha stor betydning for 
økonomien til flere prosjekter i Samferdselspakken.  
 
I 2017 ble det samtidig stort fokus på vannproblemer 
i Vågsbygdtunnelene, og det gjøres et grundig arbeid 
med å kartlegge og finne løsninger på problemet som 
oppstår ved flom. Aktuelle tiltak forventes gjennomført 
i 2018.  
 
Prosjekter i "Myk pakke" 
Fv 405 Hagen – Samkom; Gang- og sykkelvei, samt 
ny bru på Samkom, i kombinasjon med kommunalt 
vann- og avløpsanlegg. Prosjektet gjennomføres som 
totalentreprise og skal ferdigstilles medio 2018. 

Fv 405 Grovane – Hagen; Det arbeides med å finne 
enklere løsninger for gang- og sykkelvei enn de 
som er vedtatt i reguleringsplan, samt passeringer 
under jernbanebrua. Prosjektet vil bli kostbart og 
sannsynligvis kreve økt bevilgning. Det forventes at ny 
reguleringsplan kan vedtas i løpet av 2018. 
 
Fv 45 kryss Sinnes, samt GS-vei  
Det har pågått prosjektering og grunnundersøkelser 
gjennom store deler av året. Fremdriften på prosjektet 
har blitt satt på vent som følge av signaler om uavklart 
finansiering av prosjektet. Finansiering må avklares med 
Rogaland fylkeskommune før prosjektet kan lyses ut. 
 
Hidra landfast 
Det har vært arbeidet med ulike alternative løsninger 
til fastlandsforbindelse gjennom hele 2017. Statens 
vegvesen sin utredning ble presentert i Fylkestinget 
i desember 2017. Uansett løsning vil prosjektet være 
svært kostbart å realisere, og ha stor innvirkning på 
fylkeskommunens drifts- og øvrige investeringsaktivitet. 

 

Programområdene 

Planlegging
Reguleringsplan for Fv 460 Ågedalstø er fullført. Det 
er gjennomført forprosjekt for Fv 44 Skolla og gjort 
avklaringer rundt en eventuell fortausløsning ved Fv 
816 Tyssen – KA bil, samt startet reguleringsarbeid 
for Fv 42 Eiken feriesenter – Tveitosen. Planlegging av 
bruforsterkning har pågått i hele 2017.

Rekkverk og trafikksikkerhetstiltak
Det er montert intensivbelysning av 25 gangfelt i fylket 
i 2017, samt gjort noen utvidelser og forsterkinger av 
eksisterende lys. I tillegg er det etablert fartshumper på 
fem strekninger, og gjennomført forkjørsregulering av 
Fv 303. Tiltak finansiert av ekstra TS-midler på 3 mill. kr, 
stilt til disposisjon for SAM-utvalget, føres også under 
dette programområde.  
 
Kollektivtrafikk og universell utforming
Midlene brukes til oppgradering og tilrettelegging av 
eksisterende busstopp, og nedleggelse av stopp. Det ble 
gjort tiltak på 16 ulike holdeplasser i alle tre regioner. 
Dette prosjektet ble betydelig dyrere enn opprinnelig 
budsjettert.  

Fv 302 Skjævesland i Marnardal.

Vintervedlikehold - akkumulerte mengder i %
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Fast dekke på grusveier
Klargjøring, forsterkning, grøfting, masseutskiftning og 
asfaltering av:

• Fv 752 Naglestad – Røyseland og Fv 321   
 Skjævesland – Usland, 1700 meter
• Fv 404 Skoftelandskleiva, 1700 meter 
• Fv 752 Ågedalstø – Ågedal, 1400 meter
• Fv 305 ved Sveinall, 800 meter

Skredsikring
Skredsikringsmidlene benyttet til utbedringer i tråd 
med den regionale skredsikringsplanen. I 2017 ble det 
gjennomført planlegging av fire prioriterte prosjekter 
i Sirdal, samt ett prosjekt i Audnedal. Det tas sikte på 
å gjennomføre disse i 2018. Skredsikring av Fv 455 
Stredefjellet ble ferdigstilt i september. En strekning 
på om lag 1 km langs Mannflåvannet er nå sikret mot 
nedfall av is, ved at veien er flyttet ut i vannet. Samtidig 
ble en krapp kurve på Neset fjernet, slik at veien nå 
oppleves betydelig bedre.  

Fornying av veifundamenter og utstyr
Det ble gjennomført erosjonssikring av Fv 456 ved 
Stokkeland bru. Tiltak langs Fv 114 på Volleberg måtte 
utsettes til 2018 på grunn av behov for avklaringer med 
Fylkesmannen.  

Oppgradering av tunneler
Tunneler på fylkesveinettet som er over 500 meter 
må oppgraderes etter tunnelforskriften. Dette 
gjelder i alt sju tunneler. Fv 43 Ørneheitunnelen, Fv 
43 Bukkesteintunnelen og Fv 465 Ravneheitunnelen 
utbedres med avsatte midler fra Listerpakken. I tillegg 
planlegges tiltak på Fv 465 Lerviktunnelen, Fv 456 
Vågsbygdporten, Fv 457 Flekkerøytunnelen og Fv 42 
Gåsehellertunnelen. Tidspunkt for gjennomføring, samt 
kostnadskalkyle for nødvendige oppgraderinger er ikke 
endelig klarlagt.   

Øvrige veiinvesteringer

Fv 42 Aust-Agder grense – Tveiten/Fv 455 Øyslebø – 
Heddeland
Prosjektene ble avsluttet 1.kvartal. Mindreforbruk 
på ramme ble overført til programområdet for 
trafikksikkerhet.

Fv 44 Flekkefjord bybru
De forberedende arbeidene ble gjennomført i 2016, 
og det ble skrevet kontrakt på hovedentreprisen 
i januar 2017. Prosjektet ble raskt startet opp. Bru 
ble bestilt fra et verft i Polen som etter hvert gikk 
konkurs. Entreprenør jobbet videre med andre deler 
av prosjektet, samtidig som det ble arbeidet for å sikre 
ferdigstillelse av brua. Ferdigstillelse er kontraktsfestet 
til juni 2018. 

Fv 452 Justvik – Ålefjær 
Det er gjennomført strekningsvis utbedring for å bedre 
trafikksikkerheten, fremkommeligheten og forholdene 
for drift og vedlikehold. Prosjektet ble først forsinket 
på grunn av konkurs, men ble startet i mai 2017. Tiltak 
som ble gjennomført i 2017 var i områdene Jærnesheia, 
Føreid, Kostøl og Ålefjær. Resten av prosjektet er 
strekningen mellom avkjørsel til Grostøl og Justvik skole. 
Arbeidene skal avsluttes innen mai 2018. 

Fv 230 Skjernøysund bru
Rehabiliteringsarbeider av betongen, utskifting av 
rekkverk og reparering av fuger for å forlenge levetiden 
på brua ble avsluttet i 2017. 

Fv 461 Vatneli – Kilen 
Det skal bygges 1300 meter ny gang- og sykkelvei i 
området gjennom en totalentreprise. Det har vært 
arbeidet både med regulering og planlegging i 2017, 
etter at dialog med kommune og ATP sikret finansiering 
av et fullverdig prosjekt som inkluderer innløsning av 
fabrikken på Kilen. 
Oppstart på anlegget er nå planlagt til 2018. 

Fv 202 GS-bru ved Bankebrua
Byggingen av brua startet i 2017. Det har vært 
utfordringer med blant annet grunnforhold som har ført 
til økte kostnader. På høsten forlot en underentreprenør 
anlegget slik at fremdriften også ble forsinket. Det 
planlegges ferdigstillelse i 2018. Når prosjektet står 
ferdig vil det være et sammenhengende tilbud for myke 
trafikanter mellom Mandal sentrum og Sånum.  
 
Fv 303-352-353 Nodeland – Ryen 
Tiltak for breddeutvidelse mot Nodelandsheia har 
blitt utsatt som følge av nødvendige avklaringer med 
Fylkesmannen. Grunnerverv ble utført i 2017, og 
oppstart på prosjektet er planlagt i 2018. Målet er å 
sikre bedre fremkommelighet, og er særlig rettet mot 
utfordringer vinterstid.  

Fv 456 Hølleveien
Det er gjort et omfattende arbeid for å få på plass en 
reguleringsplan for hele området og finne løsninger som 
dekker behovet for sikker ferdsel for myke trafikanter. 
Dette arbeidet vil fortsette i 2018, i tett samarbeid med 
kommunen. Det er opprettet en felles styringsgruppe for 
prosjektene Fv 456 Hølleveien og Fv 456 Stokkeland bru. 

Fv 460 GS-vei Rødberg – Snik 
Prosjektet er forsinket som følge av at traséen måtte 
legges om. Prosjektering på ny trasé er gjennomført og 
Fylkesmannen har gitt tillatelse for utfylling i elva, slik at 
anlegget kan starte opp våren 2018. 

Fv 456 Stokkeland bru
Prosjektet har blitt gjennomgått på nytt i 2017, for 
å finne alternative løsninger innenfor krevende 
geotekniske forhold, i tilknytning til funn av 
kulturhistorisk verdi. Ny plan forventes fremlagt for 
politisk behandling i 2018. Det jobbes samtidig med 
plan for erosjonssikring

Fv 466 Klungland bru
Prosjekteringsarbeidet har blitt forsinket, men det 
arbeides med sikte på byggestart i 2018.

Fv 804 Fedåna bru
Det har blitt arbeidet med prosjektering og avklaringer 
blant annet i forhold til NVE, for å sikre at en ny bru blir et 
mindre hinder for fremtidige flommer i området. Dette 
arbeidet har vært meget krevende. Midlertidig gangbru 
på Feda ble montert for å sikre gode forhold for myke 
trafikanter både i planleggings- og byggefasen. Det 
planlegges for oppstart i 2018.

Fv 42 Eiken feriesenter – Tveitosen 
Det er opprettet en styringsgruppe som skal legge 
føringer for de løsninger som velges i prosjektet. Videre 
fremdrift vil avhenge av arbeidet med reguleringsplan 
og byggeplan. 

Prosjekter med ekstern finansiering 

Sykkelekspressvei Kristiansand
Vollevannet – Oddemarka; reguleringsplan ble lagt ut til 
offentlig ettersyn. 
Oddemarka – Tordenskjoldsgate; forberedelser for 
reguleringsarbeid gjennomført.  

Fv 42 Haughomfjellet
Prosjektet ble delfinansiert av statlige 
skredsikringsmidler og åpnet i 2016. Avsluttende 
arbeider ble gjort i 2017. Resterende midler ble brukt til 
utbedring av Fv 42 Haughombakken, samt muliggjorde 
igangsetting av flere øvrige tiltak over programområdet 
for skredsikring. 

Fv 468 Tonstad – Svartevatn 
Arbeid med utvidet forarbeid for asfaltering startet 
høsten 2016 og ble ferdigstilt i september 2017. Tiltak 
utføres på bakgrunn av strekningsvis utredning og 
finansieres i spleiselag mellom fylkeskommunen 
og Sirdal kommune. Strekningen er nå klargjort for 
asfaltering i 2018. 

Fv 468 GS-vei Tonstad – Seland bru
Det utarbeides plan for GS-vei på strekningen. Arbeidet 
skal betales av Sirdal kommune. Reguleringsplan ligger 
til behandling i Sirdal kommune. 

Fv 405 Park & Ride, Grovane
Plassen er opparbeidet og ferdigstilt, med 32 
parkeringsplasser og universelt utformede holdeplasser. 

Sykkelbytiltak
Det ble etablert veilys på 2100 meter langs Fv 678 
Omlandsveien i Farsund kommune, i tillegg til midlene 
som ble omsatt på Fv 202 Bankebrua.

ATP-finansierte kollektivtiltak på fylkesvei
• Oppgradering av tosidig holdeplass på Fv 461 
 Hortemo, på Fv 1 Saga terrasse, samt på Fv 461   
 Brennåsen.

• Etablering av reguleringsplass for buss på  
 Fv 471 ved UiA, separate gang- og sykkelløsninger  
 og sjåførfasiliteter. 

• Utvidet skulder på Fv 114 ved Volleberg avventes  
 som følge av at kommunal gangbru ble ødelagt  
 av flom.
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Kunst- og kulturformidling 
Målet med programmet for Den kulturelle skolesekken 
(Dks) er å medvirke til at elevene får et profesjonelt 
kunst- og kulturtilbud. Elevene skal lettere få tilgang til, 
gjøre seg kjent med og utvikle forståelse for kunst- og 
kulturuttrykk av alle slag.

Etter ønske fra Hægebostad kommune, gjorde 
kulturseksjonen en spesiell satsing i 2017 i samarbeid 
med kommunens skoler og barnehager og bibliotek. 
De ønsket seg ulike prosjekt med tema som; lokale 
rim, regler, folkesang og folkedans, alt i tradisjon 
fra Hægebostad kommune. Prosjektet bød på stor 
elevmedvirkning og flere møter med profesjonelle 
kunstnere. Alle barn i kommunens skoler og barnehager 
deltok på verksteder og forestillinger i løpet av et halvår, 
som til slutt munnet ut i en stor forestilling i Eiken 
flerbrukshall. Der deltok alle barna for fullsatt sal med 
flere hundre publikummere. 

Andre eksempler på Dks-tilbud i 2017 er Ikke bare greit 
- om fattigdom på Sørlandet, der nesten 1800 elever 
fra 5. og 6. trinn fra fem forskjellige kommuner besøkte 
utstillingen laget av Vest-Agder-museet. I et tilhørende 
animasjonsverksted fikk elevene dilemmaoppgaver 
knyttet til hvordan det kan oppleves å være fattig i 
dagens Norge, som de svarte på ved å lage små filmer. 
Eksempel på dilemmaoppgave var hva elevene ville 
gjort hvis de ble bedt i bursdag, men ikke hadde penger 
til gave. Eller at vennegjengen har tenkt seg på kino, 
men hva gjør du når bestevennen din ikke har råd. 
Tilbakemeldingene viste at mange barn tenkte på det 
de hadde vært med på og fortalte om det hjemme etter 
besøket.

I Dks-prosjektet En utstilling på hjul fikk billedkunstneren 
Pelle Brage hjelp av skoleelever til å forvandle en 
gammel bil til et kunstverk. Sammen med kunstneren 
skulle de jobbe med ulike oppgaver hvor bilen ble 
transformert til en rullende kunstutstilling også utenfor 
skolens område.  

Det har vært en gledelig økning i antall elever fra 
videregående skole som deltar på opplegg i regi av Dks, 
fra 1 390 elever i skoleåret 2008-09 til 17 673 skoleåret 
2016-17.

Vest-Agder fylkeskommune tok initiativ til prosjektet 
Tatjana i samarbeid med Flekkefjord ungdomsskole, 
Vest-Agder-museet i Flekkefjord, Sørlandet sykehus v/ 
Abup (avdeling for barn og unges psykiske helse) og 
Flekkefjord kultursenter Spira. Kunstneren Tatjana Lars 
Kristian Gulbrandsen var inspirasjonen til prosjektet 
og målet var å bidra til økt forståelse og aksept for alle, 
uansett bakgrunn og utseende. Prosjektet hadde fire 
deler: talkshow, skole- og museumsopplegg, utstilling 
med kunst av Gulbrandsen og plakatutstilling med store 
plakater montert ute i byen. 

Vennskapsfylke
I november deltok tre billedkunstnere fra Vest-Agder 
med utstilling i Vest-Viru i Estland i forbindelse med 
markering av "Norwegian Week". Kokken, Anders Foss 
fra Havhotellet i Lindesnes satte sammen en norsk meny 
som ble servert på herregårdshotellet Vihula Manor. 
Maten ble laget sammen med elever fra matfagklassen 
på Flekkefjord vgs. studiested Kvinesdal. 10 elever fra 
denne skolen hospiterte på Rakvere yrkesskole, der de 
laget norsk mat en dag og estisk mat på dag to. Elevene 
besøkte også geitegård og en lokal mølle/bakeri. Planen 
er å etablere et utvekslingsprogram mellom Flekkefjord 
vgs. og Rakvere yrkesskole. 

Mangfoldsarbeid
Nettverket Agder for alle fremmer flerkulturell 
kompetanse og har over 30 medlemmer i 
begge Agderfylkene, inkludert kommuner og 
større institusjoner. Sekretariatet er i Vest-Agder 
fylkeskommune. Det har i 2017 vært gjennomført kurs i 
flerkulturell kompetanse i Kristiansand og Arendal og en 
nettverkssamling om flerkulturell verdiskaping.  

Den kulturelle spaserstokken
Spaserstokken gir ulike kulturtilbud, spesielt til personer 
over 70 år. Tilskuddet blir fordelt etter søknad fra 
kommunene. Kommunene arbeider tverrfaglig for å gi 
tilbud med høy kvalitet til målgruppen.  I 2017 fikk  
19 571 personer rundt 80 kulturelle tilbud fordelt på alle 
kommuner.

Fylkesbiblioteket
21. februar 2017 gjennomførte fylkesbiblioteket 
en vellykket markering av morsmålsdagen i fem 
kommuner. Dette prosjektet ble støttet økonomisk 

Kultur har stor egenverdi for mennesker og samfunn. Den regionale 
kultursektoren inkluderer idrett, frivillig kulturliv, kulturinstitusjoner, ulike anlegg, 
festivaler og opplevelsesbaserte næringer. Sammen utgjør disse elementene en 
skaperkraft som er avgjørende for Agders puls og vekst . 

Mål for 2020: Det regionale kulturlivet er preget av mangfold og skaperkraft. Det er skapt en 

rekke arbeidsplasser i kulturbasert næring, og satsingen har skapt trivsel, og bidratt til å gjøre 

landsdelen enda mer attraktiv. Regionale kulturbygg har gitt betydelige ringvirkninger, og 

festivaler og museer har markert publikumsvekst. 

Opplevelser for livet
Kultur 

Bilde til venstre: Navet. Arkitektfirma Helen & Hard vant arkitektkonkurransen om nytt museumsbygg for Vest-Agder museum  
på Odderøya i Kristiansand.
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Kulturarv 
I 2014 ble strategien Kulturarv 2020 vedtatt av 
fylkestinget. Strategien skal sikre at Vest-Agders 
kulturarv blir tatt vare på, formidlet og benyttet på en 
effektiv og god måte.  
 
Uthavner i verdensklasse 
I et felles prosjekt mellom de to Agderfylkene arbeides 
det for å bevare og sikre en bærekraftig forvaltning 
av Agders uthavner. En omforent og kunnskapsbasert 
forvaltning er viktig for å bevare uthavnene, og våren 
2017 ble det arrangert kurs for kommunene i plan- og 
bygningsrett med fokus på kulturminner og kulturmiljø. 
At huseiere og andre aktører i uthavnene ser verdien 
av å ta vare på hus og kulturmiljø, er en forutsetning 
for å bevare uthavnene. En prioritert del i prosjektet 
er formidling gjennom blant annet foredrag, media 
og film (Kystreise.no). I mai 2017 ble det avholdt 
folkemøter i uthavnene Loshavn, Svinør, Arendal og 
Lyngør med informasjon om prosjektet, bygningsvern, 
kulturminnefondet og dendrokronologi. 

Med økonomisk støtte fra Riksantikvaren (RA) ble 
verdiskapningsprosjektet Mulighetsstudie for uthavnene 
som besøksmål gjennomført. Formålet var å belyse 
muligheter og begrensninger for uthavnene i et 
besøksperspektiv, samt synliggjøre eventuelle behov for 
ny infrastruktur eller fysiske tiltak. Arbeidet startet med 
et oppstartsmøte for kommuner og reiselivsaktører, og 
vil avsluttes med en sluttkonferanse i 2018. 

Uthavnsarbeidet omfatter et pågående samarbeid 
med Universitetet i Agder. I 2017 fikk vi tilsagn om 
forprosjektmidler fra Regionalt forskningsfond 
Agder, og siden da er det arbeidet med søknad til 
et hovedprosjekt med fokus på forskning og ny 
kunnskap om uthavnene. I tillegg til universitetet og 
fylkeskommunen deltar Riksantikvaren, Norsk institutt 
for kulturminneforskning og Universitetet i Tromsø i 
dette arbeidet. For øvrig pågår et samarbeid med Norsk 
maritimt museum om marin arkeologi ved uthavnene, 
og et samarbeid med Nasjonalmuseet i København om 
dendrokronologiske undersøkelser. 

Interregprosjektet Hericoast har avholdt to workshops 
– en i Castilla y Leon i Spania våren 2017 og en i Molise 
i Italia høsten 2017. Partene har i denne perioden 
arbeidet med å utarbeide en verktøykasse for 
forvaltningen, som også inkluderer gode eksempler fra 
regionene.  
 
Bygningsvern
Fylkeskonservatoren forvalter tilskuddsmidler fra 
Riksantikvaren til istandsetting av fredete bygninger i 
privat eie (FRIP-midler). Tilskuddsordningen er en del 
av Riksantikvarens sitt Istandsettingsprosjekt 2020. 
Målet med prosjektet er at alle fredede bygninger i 
privat eie (FRIP-bygninger) skal opp på et ordinært 

vedlikeholdsnivå innen 2020, slik at bare løpende 
vedlikehold er nødvendig. Istandsettingen skal gjøres 
etter antikvariske prinsipper, med håndverksmetoder 
og materialer som er tilpasset husets alder og særpreg. 
Vest-Agder fikk i 2017 et tilskudd på 5 mill. kr. Disse 
midlene ble fordelt på 17 anlegg. 

I 2017 ferdigstilte Fylkeskonservatoren fredningsforslag 
for Sigersvoll i Farsund og Bakke lensmannsgård i 
Flekkefjord. Begge anleggene ble vedtatt fredet av 
Riksantikvaren i løpet av året.

Byggeskikksenteret har i året som gikk hatt et spesielt 
fokus på kurs/kompetansehevingstiltak for håndverkere. 
I samarbeid med Aust-Agder fylkeskommune 
er det arrangert kurs i tilstandsvurdering og 
tradisjonelle murerteknikker, samt en samling for 
tradisjonshåndverkere. Det ble også gjennomført en 
fagdag for håndverkere, der ulike problemstillinger 
knyttet til istandsetting av tømmerkonstruksjoner ble 
drøftet.  
 
De historiske byene 
Det samarbeides med seksjonen Plan og miljø om 
tildeling av midler til kommunale byutviklingsprosjekter 
i de fire historiske byene: Flekkefjord, Farsund, Mandal 
og Kristiansand. Fylkeskonservatoren er samtidig 
involvert i en del større planer og prosjekter som har 
betydning for byenes karakter, slik som Norges bank-
kvartalet i Kristiansand, utbygging av Eilert Sundt vgs. 
og utbygging av havneområdet på Farøy i Farsund, 
samt andre større utbyggings-, regulerings- og 
kommunedelplaner i byene. En byggeskikkveileder for 
Farsund by ble ferdigstilt i 2017.  
 
Krigens kulturminner 
Verdiskapingsmidler fra Riksantikvaren har bidratt til 
en større satsning, også i fellesskap med Aust-Agder 
fylkeskommune, på krigens kulturminner de senere 
årene.  Det arbeides for bedre enhetlig formidling 
og skilting, samt en forbedret forvaltning av de tyske 
kystfortene i Agder. Tiltaket har også vært et bidrag til 
samkjøring mellom kulturminneforvaltningen i de to 
fylkeskommunene på Agder. 
 
Kulturhistoriske eiendommer 
Fra 2017 forlenget fylkeskommunen avtalen med 
Kystverket om leie av Lista fyr. Samtidig inngikk 
fylkeskommunen en avtale med Farsund kommune 
om fremleie av området og vi inngikk en avtale med 
Agder kunstsenter om etablering av Kunstpunkt Lista. 
Det ble brukt betydelige ressurser på rehabilitering 
av fyrmesterboligen for å fungere som et visningssted 
for kunst. Høsten 2017 stilte Dronning Sonja ut kunst i 
fyrmesterboligen.

Lindesnes fyr er Vest-Agder fylkeskommunes 
tusenårssted, og her driftes et av de fire nasjonale 

av Nasjonalbiblioteket, og besto av sang- og 
eventyrfortelling på norsk og arabisk.

Et annet tiltak som også har integrering og tilbud til 
mennesker med annet morsmål enn norsk som fokus, 
er PressReader. Dette er en elektronisk avistjeneste som 
gir tilgang til over 7 000 aviser og tidsskrifter på over 
60 språk. Tilgangen gis via folkebibliotekene i fylket. 
Denne ble tilbudt innbyggerne i Vest-Agder våren 2017 
og basert på positive tall av bruken, ble det vedtatt en 
testperiode på ytterligere to år for å høste erfaring og 
evaluere i samarbeid med Aust-Agder fylkeskommune.

Høsten 2017 gjorde fylkesbiblioteket en større satsing 
på å lære ansatte i bibliotekene å bli kjent med de mest 
brukte digitale offentlige tjenestene. Dette ble gjort i 
samarbeid med Aust-Agder fylkeskommune og med 
bistand fra blant andre Difi, ImDi og NAV. Interessen 
for disse kursene var stor i bibliotekene og det var også 
deltagere fra kommunale servicekontor. Bibliotekarene 
ved de videregående skolene er en viktig målgruppe 
for fylkesbiblioteket og det ble arrangert en studietur til 
Danmark for disse høsten 2017.

Fylkeskommunen har som mål å bidra aktivt til 
utarbeidelse av kommunale bibliotekplaner og har 
dette som et tiltak i flere samarbeidsavtaler. Dette ble 
initiert i flere kommuner og arbeidet vil fortsette de 
kommende årene.

Visuell kunst
I 2017 ble tre malerier fra Wenneslandsamlinga på KKG 
konservert i henhold til en forvaltningsavtale med 
Sørlandets Kunstmuseum. 

Året markerte oppstarten på flere kunstprosjekter i 
fylkeskommunale nybygg, som Byremo vgs. og Eilert 
Sundt vgs. studiested Lyngdal. Sak om kunstutsmykking 
av gågata i Vennesla sentrum ble gjenopptatt og 
planlagt utført. 

Fra Vest-Agder fylkeskommunens egen kunstsamling 
ble det lånt ut to smykker til Lise Schønberg 
utstillinga på Sørlandets kunstmuseum (SKMU) og to 
billedvevtepper av Else Marie Jakobsen i forbindelse 
med Norske tekstilkunstnernes 40- års jubileum i Oslo. 
Sistnevnte skal også vises i Kunsthall Stavanger.   

Spillemidler til anlegg for idrett og fysisk aktivitet 
Det ble i 2017 innsendt 162 søknader om spillemidler 
til bygging av anlegg for idrett og fysisk aktivitet. Fem 
av søknadene kunne ikke godkjennes innen fristen. 
Det ble innsendt søknader fra totalt 18 idrettslag og 7 
foreninger. I 2017 har antall søknader økt med 29, og 
den totale søknadssummen er høyere enn noen gang.

Tall i mill. kr.

Søknadsgruppe Søknadssum 
2016

Søknadssum 
2017

Ordinære anlegg 196,3 206,4

Nærmiljøanlegg 8,0 15,0

Spillemiddelsøknadene 2017
Fotballanlegg er den mest populære anleggskategorien 
med 23 søknader, etterfulgt av idrettshus, flerbrukshaller 
og svømmeanlegg med henholdsvis 13, 13 og 10 
søknader. Det ble innsendt spillemiddelsøknader for 
svømmehaller med godkjent søknadssum på 83,3 mill. 
kr. For flerbrukshaller er godkjent søknadssum på  
68,9 mill. kr. 

I 2017 var det en økning i søknader til anlegg for 
friluftsliv. Det er godkjent åtte søknader med en 
godkjent søknadssum på 3,3 mill. kr. For nærmiljøanlegg 
er det en dobling i søknadsbeløpet, og det søkes 
hovedsakelig om tilskudd til småanlegg knyttet til skoler 
og balløkker/-binger. Alle kommunene i Vest-Agder 
søkte om spillemidler. 

Totalt er søknadssummen i Vest-Agder 221,4 mill. kr, 
og på bakgrunn av samlet godkjent søknadssum, 
antall innbyggere og anleggsdekning har Vest-Agder 
fylkeskommune mottatt 61,7 mill. kr til fordeling i 
2017 (54,6 mill. kr i 2016). Dette resulterer i et etterslep 
på spillemidler på omtrent 157 mill. kr som tilsvarer 
i gjennomsnitt mellom tre og fire års ventetid fra 
førsteårs søknad til utbetaling.  
 
Kompetanseheving og nettverksarbeid 
Kulturseksjonen, til dels i samarbeid med kultur-
gruppa i Regionplan Agder 2020, har hatt ulike 
kompetansetilbud, kurs og seminarer for fagfolk 
i kommunene, for de ulike institusjonene og 
kompetansesentrene, for andre aktører på feltet og 
for kunstnere.  Kulturgruppa i regionplanen har hatt 
et åpent seminar i samarbeid med Kulturrådet om 
ulike internasjonale program og søknadsmuligheter 
i Europa. Dette blir fulgt opp i 2018 med konkrete 
søknadsskrivekurs for programmet Kreativt Europa.  
Vi har også hatt et stort nettverksmøte i Kilden med 
ansatte ved kulturhus og kulturelle møteplasser i 
kommunene i begge fylker. 

Kulturseksjonen har hvert år spesielle kompetansekurs 
og seminar for ansatte i kommunene som arbeider med 
spillemidler, UKM, Dks, bibliotek osv. I 2017 arrangerte vi 
også en tur til Århus (Europeisk kulturhovedstad 2017) 
for ansatte ved kulturkontorene i alle kommuner i fylket.  
 

http://Kystreise.no
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Oversikt over driftstilskudd til eksterne kulturinstitusjoner     
Tall i 1000 kr.

Institusjon (alfabetisk) 2015 2016 2017

Agder folkemusikkarkiv 700 719 806

Agder historielag 175 180 185

Agder kunstsenter 635 652 677

Agder naturmuseum og botaniske hage 2 368 2 932 3 465

Agder restaurering 150 150 250

Stiftelsen Arkivet 329 338 346

Bragdøya kystlag 620 630 338

Bredalsholmen dokk og fartøyvernsenter 1 133 1 464 1 501

Folkeakademiet Agder 160 165 170

Fullriggeren Sørlandet 691 1 542 1 581

Hestmanden 1 423 1 461

Høgtun kultursenter 300 300

Buen kulturhus Mandal, innholdsproduksjon 309 317 325

Lyngdal kulturhus, innholdsprodproduksjon 216 220 225

Vennesla kulturhus, innholdsproduksjon 206 210 210

Flekkefjord kulturhus, utvikling/innholdsproduksjon 200 205 225

Kilden kulturhus, innholdsproduksjon 1 957 2 010 2 050

Kilden teater- og konserthus 14 430 14 704 14 953

Lindesnes fyrmuseum 1 751 1 798 1 843

Listeskøyta kystkultursenter 52 50 51

Magma geopark 90 101 104

Mimeta 500 0 0

Norges husflidslag 247 254 260

Risøbank 250 250 505

Statsarkivet i Kristiansand 437 449 460

Steinfoss tømmerenne i Vennesla 21 22 23

Sørlandets kunstmuseum 1 822 1 856 1 888

Sørlandsutstillingen 216 222 228

Sørnorsk filmsenter 449 461 521

Sørnorsk forfattersentrum 109 112 115

Sørnorsk kompetansenettverk for rytmisk musikk 184 191 191

Sørnorsk rock/jazzsenter 120 120 130

Tingvatn fornminnepark 200 200 371

Vest-Agder barne- og ungdomsråd 961 988 1 113

Vest-Agder idrettskrets/Olympiatoppen Sør 2 057 3 083 3 160

Vest-Agder museumslag 27 28 29

Vest-Agder musikkråd 863 886 1 011

Vest-Agder teaterråd/Rosengården teaterhus 237 250 256

Vest-Agder-museet 8 650 8 884 10 604

Voksenopplæringsforbundet (VOFO) 40 40 40

Wenneslandsamlingen 500 500 500

Sum 45 785 48 944 50 710

etatsmuseer for Kystverket. I 2017 ble en stor andel 
av budsjettet til de kulturhistoriske eiendommene 
benyttet til å sikre en bedre, bærekraftig og økonomisk 
hensiktsmessig drift av fjellhallen på Lindesnes fyr. 

Arkeologi 
Arkeologiske registreringer får fortidens kunnskap opp 
av jorden og frem i lyset. I 2017 ble det gjennomført 
45 arkeologiske registreringer, herunder flere store 
prosjekter som E39 Mandal øst - Mandalselva, 
Helsehuset i Lyngdal, kommunedelplan for Feda i 
Kvinesdal og Tonstad vindpark i Sirdal. Inntil nylig har 
vi nesten ikke hatt dateringer av hus fra bronsealderen 
(1800-500 f.Kr.) i Vest-Agder. I 2017 ble det registrert 
flere hustufter datert til bronsealderen på Ime i 
Mandal. Funnene kan bidra til en bedre forståelse av 
bronsealderen på Sørlandet. 

I 1280, under Magnus Lagebøte, var Norge oppdelt i 279 
skipreider. Feda i Kvinesdal var et slikt skipreide, som 
betyr at innbyggerne var pålagt å stille med et krigsskip 
som kunne brukes av Kongen i krig. Under arkeologiske 
registrering på Sande ble det påvist flere nausttufter, 
som muligens kan knyttes til de skriftlige kildene om 
den norske leidangsordningen. 

I Vest-Agder finnes en rekke steinsettinger på høyfjellet 
som er typiske for vår region. Steinsettingene er 
vanskelige å tidfeste, og funksjonene i mange tilfeller 
ukjente eller uklare. 

I området Tonstad vindpark ble det registrert nærmere 
300 kulturminner av denne typen. Det er mange uløste 
spørsmål til disse kulturminnene, og seksjonen vil jobbe 
videre med denne problematikken i årene som kommer. 

Fylkeskonservatoren har to faste stillinger som 
feltarkeologer. Dette har bidratt til økt kompetanse 
på seksjonen og høyere kvalitet på de arkeologiske 
registreringene. 
 
Kulturhistorisk formidling 
Kulturminner har kun verdi i møte med levende 
mennesker. Formidling setter kulturminnene inn i 
en kulturhistorisk sammenheng, og kunnskap om 
kulturminnene bidrar til økt forståelse for bevaring og 
vern. 

En viktig arena for formidling om forhistorien er den 
Dks. Grunnskoletilbudene Jeger i steinalder og Vikinger er 
etter mange år fremdeles populære. Byggeskikksenteret 
har utarbeidet et tilbud for videregående skole med 
tema byggeskikk.

Formidlingstiltaket arkeologikafè har i løpet av året 
hatt 12 åpne foredrag om forskjellige historiske tema. 
I samarbeid med Vest-Agder-museet er det arrangert 
fem håndverkskaféer. Målsettingen er å formidle 
tradisjonelle byggeskikker og håndverksteknikker til 
håndverkere, eiere av kulturminner og andre som er 
interessert i bevaring.  
 
KULA 
Riksantikvaren har igangsatt et arbeid for å lage et 
register over kulturhistoriske landskap av nasjonal 
interesse (KULA). Registeret skal være et verktøy 
for kommunene slik at de kan ivareta viktige 
landskapsverdier i sin planlegging. Sammen med Aust-
Agder fylkeskommune startet arbeidet i 2017 med å 
kartlegge viktige kulturlandskaper i Agder. Prosjektet 
har felles prosjektleder og økonomisk støtte fra 
Riksantikvaren. 
 
Kulturminneplaner 
Som del av Riksantikvarens sitt program for å øke 
kulturminnekompetansen i kommunene, gis støtte til 
kommuner som setter i gang arbeid med kommunale 
kulturminneplaner. Vest-Agder fylkeskommune gir råd 
og veiledning til kommunene i dette arbeidet. 

I 2017 fikk Søgne og Lyngdal midler fra Riksantikvaren til 
å starte opp arbeid med kulturminneplan. Tidligere har 
Kristiansand, Vennesla, Marnardal, Mandal, Lindesnes, 
Farsund, Kvinesdal og Sirdal fått midler til dette. Så 
langt har Mandal, Marnardal og Vennesla ferdigstilt 
planarbeidet.  
 
Museum 
Vest-Agder-museet, Vest-Agder fylkeskommune 
og Kristiansand kommune gjennomførte i 2017 
en arkitektkonkurranse for nytt museumsbygg på 
Odderøya. Helen & Hard AS vant konkurransen med 
bygget Navet. I vurderingen av vinneren fremhever 
juryen blant annet at prosjektet var spesielt godt 
landskapstilpasset og innretter seg på tomten på en 
måte som fremhever og tydeliggjør omgivelsene i 
Nodeviga. Med over 120 000 besøkende, en økning 
på nesten 20 000 fra 2016, satte Vest-Agder-museet ny 
besøksrekord.  DS Hestmanden ble den 26. juni åpnet 
som museum for norske krigsseilere av forsvarsminister 
Ine Eriksen Søreide. DS Hestmanden er Vest-Agder-
museet sitt besøksmål nummer 11 i regionen. 
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Fylkestingene i Aust- og Vest-Agder besluttet i juni 2017 sammenslåing til en ny felles 

fylkeskommune Agder fra 2020. Frem til da vil det være behov for å samordne to 

organisasjoner og samtidig bygge en ny organisasjon med felles struktur og kultur. 

Dette arbeidet ble igangsatt i 2017 og fortsetter for fullt  mot ett Agder i 2020. 

Omstilling og utvikling – frem mot ett Agder

Agderprosessen
I tillegg til de formelle politiske prosessene, er det 
høsten 2017 opprettet en prosjektorganisasjon for å 
sikre fremdrift og kvalitet i omstillingsarbeidet.  
I prosjektet er det tett samarbeid med de ansattes 
organisasjoner. Det er opprettet flere delprosjekt- 
grupper der mandatet er å sette den nye fylkes- 
kommunen i stand til å utføre sine ulike oppgaver  
fra 01.01.2020. I dette arbeidet vil det bli brukt felles 
prosjektmetodikk og verktøy og det vil også bli lagt  
vekt på felles kultur og identitetsbygging.    
 
Omstilling/digitalisering
2017 har vært preget av omstilling på flere måter 
for å sikre at organisasjonen utvikler seg i tråd med 
utfordringsbildet og tidens krav. I særdeleshet er 
digitalisering et viktig element som preger både 
kommunikasjonsfeltet og viktige arbeidsprosesser i 
fylkeskommunen. Her vil vi trekke fram det store  
Visma in School prosjektet, som startet i 2015 og som  
innebærer store administrative endringer og behov for 
tverrfaglig samarbeid i hele organisasjonen. Dette har 
stor betydning i skolesektoren, men også på lønns- og 
personalområdet.

Fylkesrådmannens stab har startet opp flere  
digitaliseringsprosjekter for å effektivisere driften. 
Utvikling og innføring av nye IT-systemer vil utfordre 
tenkesettet i nåværende organisasjon da dette er nært 
knyttet sammen. Det påvirker arbeidsprosesser,  
kompetansebehov, infrastruktur og bemanning mv.

Det forventes at vi kan hente ut gevinster i form av økt 
kvalitet, kompetanse og bedre økonomistyring.  
Eksempel er innføring av lønnsforhandlingsmodul i 
Agresso, der vi har oppnådd flere effektiviserings- 
gevinster.  
 
Omstilling/digitalisering
Våren 2017 startet innføringen av SMART samhandling 
for ansatte i fylkeskommunen. SMART samhandling er 
en samling digitale tjenester og verktøy som vil bedre 
informasjonsflyten og legge til rette for kompetanse- 

deling – uansett hvor den ansatte befinner seg og 
uavhengig av teknologisk plattform. Målet er effektiv 
drift og styring ved hjelp av det nyeste innen  
samhandlingsteknologi.  

SMART samhandling innføres i etapper og inneholder: 

• ny startside for intranett

• nytt dokumentbibliotek for styrende dokumenter 

• ny serviceportal som gir felles inngang for  
 henvendelser til IT- og Dokumentsenteret, samt  
 innmelding av HMS-avvik og varslingssaker 

• ny lagringsform basert på ny lagringsstrategi 

• verktøy for effektiv internkommunikasjon 

• verktøy for samskriving i dokument 

• ny opplæringsportal som samler opplærings- 
 ressursene på ett sted 

• flere ulike verktøy som støtter det overordnede   
 målet om effektiv drift og styring 

I 2018 vil skolene også bli innlemmet i tidligere og nye 
utrullinger. Innen utgangen av året vil hele organisas-
jonen ha tatt i bruk SMART samhandlingsteknologi.  

Rekruttering og annonsering 
dI 2017 kunngjorde Vest-Agder fylkeskommune 163 
annonser i forbindelse med stillingsutlysning. En del var 
fellesannonser for flere stillinger innenfor skolesektoren. 

Vi bruker 1,5 mill. kr på fellesannonsering. Dette er 
primært annonsering av ledige stillinger, kunngjøring av 
politiske møter, høringer osv. Det tilstrebes å annonsere 
mer målrettet gjennom nettaviser, Facebook i tillegg til 
papirannonser.  

Vest Agder fylkeskommune opplever stort trykk 
fra arbeidsmarkedet grunnet nedbemanning fra 
oljesektoren i regionen og dette gir seg utslag i mange 
søkere til våre stillinger. I 2017 tilsatte vi både nytt 

- en organisasjons- og kulturutviklingsprosess

elev- og lærlingeombud, og nytt mobbeombud. Det er 
i tråd med Stortingets vedtak, som krever en ordning 
med mobbeombud på fylkeskommunalt eller regionalt 
nivå. Mobbeombudet skal arbeide tett med elev- og 
lærlingeombud, som sammen skal sikre alle barn og 
unges rettigheter og et godt psykososialt miljø i skole- 
og lærebedrifter i Vest-Agder.

Rekruttering

Søkere, annonser og status Antall 2017 Antall 2016

Annonser 163 135

Antall søkere 3 479 3 001

Rekruttering – kjønnsfordeling

Kjønn Antall

Kvinner 2 207

Menn 1 272

I 2017 arrangerte vi intern opplæring innen rekruttering 
for ledere og tillitsvalgte. Dette ser vi som svært nyttig 
for å kvalitetssikre de mange tilsettingsprosessene som 
gjennomføres i organisasjonen. Sammen med  
utdanningssjefen ble det avholdt en egen samling med 
skoleledere for å øke kompetansen og forståelsen for 
dette arbeidet. I tillegg er det satset på sertifisering av 
rekrutteringsansvarlige gjennom Det norske veritas.  

Lærlinger i Vest-Agder fylkeskommune
Ved årsslutt i 2017 var det 48 aktive lærekontrakter i 
fylkeskommunen. 

Fylkeskommunen vil fortsette arbeidet med å øke antall 
lærekontrakter og gi tilbud innen flere fagområder.  
For 2018 tas det høyde for å øke til 55 lærlinger. Målet er 
at fylkeskommunen skal ha 60 lærlinger innen 2019.

Ansatte fordelt på alder og kjønn

Aldersgruppe Kvinner Menn Totalt

20-24 5 4 9

25-29 42 20 62

30-34 79 49 128

35-39 111 60 171

40-44 139 88 227

45-49 161 110 271

50-54 167 101 268

55-59 144 92 236

60-64 119 73 192

65-69 25 55 80

Over 70 1 2 3

Totalt 993 654 1 647

Antall ansatte og antall årsverk 2017

Kjønn Antall personer Antall årsverk

Kvinner 993 881

Menn 654 595

Totalt 1 647 1 476

Heltidskultur 
Plan for Likestilling, Inkludering og Mangfold (LIM-
planen), med tilhørende handlingsprogram ble 
godkjent i 2015. I vår organisasjonspolitikk legges 
det vekt på å ha fokus sikre likestilling, inkludering og 
mangfold i organisasjonen. Dette tilstrebes gjennom 
et aktivt IA-arbeid, tilsette i hele stillinger, god 
lønnspolitikk og ivareta livsfasehensyn.

Tabellene viser hvordan sammensetningen er for 
ansatte i KLP-området (merkantilt ansatte ved skoler, 
tannhelsetjenesten og sentraladministrasjonen) og SPK-
området (undervisningsansatte ved skolene).
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Stillinger fordelt på kjønn og lønnsgjennomsnitt
Antall Lønnsgjennomsnitt

Kvinner Menn Kvinner Menn

Adjunkt 80 60 509 723 517 527
Adjunkt m/ 
tilleggsutdanning

225 179 547 929 558 759

Arbeidsleder 12 8 423 958 457 613
Assisterende 
fylkesrådmann

1 1 163 000

Ass. rektor 2 5 771 200 772 040

Avd. leder skoler 43 23 702 123 713 091

Bibliotekar 3 375 533

Fagarbeider 62 37 402 421 412 908

Fagarbeider - skole 27 16 405 856 415 463
Fagarbeider m/ 
særaldersgrense

19 1 406 457 404 200

Fagarbeider m/ 
fagskoleutdanning

5 1 428 980 421 100

Førstesekretær 2 421 800
Hovedtillitsvalgt, 
frikjøpt

3 3 564 500 658 267

Konsulent 63 24 469 440 497 333
Leder - fagleder i 
kap. 3 sentraladm.

4 16 647 500 721 175

Leder/
seksjonsleder i 
sentraladm.

6 9 784 517 786 433

Leder - tannklinikk 8 2 685 988 712 600
Ledere - toppledere 
i lederteam

1 3 935 000 1 021 600

Lektor 8 19 571 963 573 337
Lektor m/ 
tilleggsutdanning

172 144 596 088 606 151

Lærer 12 5 495 058 466 700
Lærer (u/ godkj. 
utdanning)

9 15 432 878 455 420

Miljøveileder/
konsulent

1 470 000

Psykolog 1 870 000

Rektor/leder 3 9 835 733 875 011

Renholder 42 5 389 348 370 720

Rådgiver 64 54 578 834 593 761

Rådmann 1 1 284 000

Sekretær 15 412 613

Seniorrådgiver 4 1 654 600 655 000

Tannhelsesekretær 53 407 747

Tannlege 26 7 700 696 734 343

Tannpleier 16 432 331

Tanntekniker 1 488 800
Undervisnings-
inspektør - fagleder

3 670 500

Vaktmester 4 425 200

Totalsum 993 654

Ansatte i KLP-område

2017 Kvinner Menn Totalt

Deltid 0-50 % 44 19 63

Deltid 50,1-60 % 17 5 22

Deltid 60,1-70 % 14 14

Deltid 70,1-80 % 77 10 87

Deltid 80,1-90 % 29 2 31

Deltid 90,1-95 % 8 1 9

Heltid 95-100 % 252 151 403

Totalt 441 188 629

Tabellen viser at kvinner utgjør 70 pst. av 
arbeidsstokken på KLP området. 43 pst. kvinner og  
20 pst. menn har deltidsstilling. 

Ansatte i SPK-område – undervisning

2017 Kvinner Menn Totalt

Deltid 0-50 % 42 41 83

Deltid 50,1-60 % 17 19 36

Deltid 60,1-70 % 14 7 21

Deltid 70,1-80 % 36 15 51

Deltid 80,1-90 % 18 6 24

Deltid 90,1-95 % 5 1 6

Heltid 95-100 % 419 375 794

Over 100 % 1 2 3

Totalt 552 446 1018

Tabellen for SPK-området viser hvordan stillings-
prosenten fordeler seg for undervisningspersonalet 
ved videregående skoler. Tabellen viser at det er liten 
forskjell på heltid/deltid mht. kjønn. 
 
Lønnsoppgjøret 2017 
Partene i kommunal sektor ble enige om Hoved-
oppgjøret i 2016. 2017 var således et mellomoppgjør 
hvor mye av grunnlaget var lagt i 2016. Resultatet ble 
justert med datovirkning slik at rammen til slutt ble på 
2,4 pst. For kapittel 4 ble det gitt sentrale lønnstillegg 
per 1. juli 2017 på 2 pst. og lokalt tillegg på 0,9 pst. per 
1. august 2017. 

Ved iverksetting av lønnsreguleringene per 1.8.2017, er 
samordning av stillingsgrupper (tidligere HTA kapittel 
4B og 4C) og lønnsendringene i stillingsgruppene 
på 16-årstrinnene innfaset i HTA kapittel 4. 
Stillingsgruppen «Stillinger med krav om fagbrev og 
1-årig fagskoleutdanning» innføres per 1.8.2017. 
 
Rammen for årets oppgjør i kapittel 4, som i stor grad er 
undervisningsstillinger, fagarbeidere og konsulenter, var 
førende for det lokale oppgjøret for de øvrige ansatte 
som kun har lokale forhandlinger i fylkeskommunen 
(kapittel 3) ledere, og kapittel 5 (ansatte m/høyere 
utdanning). 
 
Rammen for kapittel 3 og 5

Overheng fra 2016 0,73 %

Lønnsglidning    0,20 %

Lokale forhandlinger 1,47 % 

Sum – årslønnsvekst 2017 2,40 %

Beregnet datolønnsvekst per 01.05.17 2,20 % 

 
Lønn for ledende stillinger og revisjon

Tall i 1 000 kr 2017 2016 2015

Fylkesordførers lønn 
og faste tillegg

928 907 886

Fylkesrådmannens 
lønn og faste tillegg 

1 284 1 240 1 197

Arbeidsmiljø og HMS 
Vest-Agder fylkeskommune arbeider systematisk med 
helse-, miljø- og sikkerhet (HMS). Arbeidet styres av 
fylkeskommunens årshjul og definerte  
HMS-målsettinger som inkluderer både fysisk og 
psykososialt miljø. 

Det foretas årlig vernerunder ved alle enheter. I 2017 ble 
det i tannhelsetjenesten og i sentraladministrasjonen 
også gjennomført elektronisk kartlegging med 
spørreundersøkelse om fysisk arbeidsmiljø til alle 
ansatte, dette dannet grunnlag for den fysiske 
vernerunden.  
 
Inkluderende arbeidsliv (IA) 
Vest-Agder fylkeskommune jobber etter avtale om 
et mer IA. Dette gjenspeiles i hele virksomhetens 
arbeid, hvor det jobbes systematisk og målrettet med 
langsiktige tiltak. Driftsenhetene har egne IA- og 
nærværsplaner hvor både ledere og ansatte medvirker. 
IA-handlingsplanen ble revidert i 2017.

De store driftsenhetene har egne IA-grupper for 
å sikre nærværsarbeidet. IA-gruppene danner en 
ramme for sykefraværsoppfølgingen, der sykemeldte 
ansatte, arbeidsgiver, bedriftshelsetjeneste, NAV og 
andre aktuelle parter møtes. Også på systemnivå 

møtes representanter fra de ulike partene jevnlig for 
å diskutere IA-arbeidet og utvikle arbeidsmiljøet i 
organisasjonen. 

Det ble i 2017 også arrangert to IA-temadager for 
ledere, verneombud, tillitsvalgte og AMU-medlemmer.

Sykefravær  
Sykefraværet i Vest-Agder fylkeskommune var i 2017  
på 5,38 pst. Dette tallet er innenfor organisasjonens  
IA- målsetting, men med en økning fra 4,81 pst i 2016. 
Det jobbes med nærværstiltak for hele organisasjonen 
og for spesielle grupper. 
 
Psykososialt arbeidsmiljø   
Fylkeskommunen har årlig felles systematisk arbeid 
med psykososialt arbeidsmiljø (PSA). De siste årene har 
det vært gjennomført digital kartlegging av PSA, med 
oppfølging av resultater i den enkelte avdeling. I 2017 
ønsket vi å sette fokus på selve oppfølgingsarbeidet, 
og prosessen ble styrt mot et systematisk arbeid med 
dette, med felles informasjon og lederopplæring i 
forkant. Det lages tiltaksplaner i alle avdelinger og 
rapporteres sentralt. Tilbakemeldinger fra årets prosess 
samles i februar 2018.  
 
Kompetanseheving innen HMS 
Fylkeskommunen holder jevnlig kurs og temadager 
for å øke kompetanse og engasjement hos ledere, 
verneombud, tillitsvalgte og AMU-medlemmer. Målet 
er å styrke de ansatte, som igjen vil øke kvaliteten 
på tjenestene vi leverer. Eksempler på kurs avholdt 
i 2017 er grunnkurs i HMS (40-timer), hjerte-lunge-
redning (HLR), temadager/kurs i tilrettelegging og 
arbeidsutprøving, sykefraværsoppfølging og oppfølging 
av psykososialt arbeidsmiljø. I tillegg oppfordres ledere, 
verneombud, tillitsvalgte og andre interesserte til å 
delta på IA-kurs via NAV arbeidslivssenter.  
 
Bedriftshelsetjenesten   
Fylkeskommunen har hatt et mangeårig samarbeid 
med bedriftshelsetjenesten (BHT) ved Sørlandets 
sykehus. Representanter fra BHT har jevnlige møter 
med fylkeskommunen, der ulike problemstillinger 
knyttet til HMS drøftes. BHT bistått på et bredt 
felt. Eksempler på oppgaver er bistand ved 
sykefraværsoppfølging, rådgivning ved spørsmål rundt 
fysisk og psykososialt arbeidsmiljø samt fast deltakelse i 
arbeidsmiljøutvalgene (AMU).

Både BHT, private aktører og NAV arbeidslivssenter er 
samarbeidspartnere for Vest-Agder fylkeskommune. 
Vi jobber mot en felles målsetting i HMS-arbeidet, og 
felles forståelse av fylkeskommunens muligheter og 
utfordringer.

Utviklingen av et sunt og godt arbeidsmiljø er en 
kontinuerlig prosess som videreføres i 2018.  
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Kompetanseutvikling 
Hvert år blir alle nytilsatte i fylkeskommunen invitert 
til felles introduksjonsdag for å få kunnskap om 
organisasjonen og viktige retningslinjer.

Opplæringsprogram for nye ledere ble videreført i 
2017. I programmet vektlegges det å skape trygghet for 
egen lederadferd og knytte nettverk til andre ledere og 
støttespillere i organisasjonen.

2017 avsluttet et faglederprogram i Rektorskolen i 
organisasjonslæring og relasjonsledelse. Programmet 
hadde i alt fem samlinger med totalt 14 deltakere. 

Kompetansegivende utdanning innen elev- og 
arbeidsrett ble igangsatt høsten 2017, med eksamen vår 
2018. Målgruppen er ledere, men rådgivere fra skole og 
sentraladministrasjon er også deltagere i år.

I tillegg er det arrangert andre kurs og 
temadager, for eksempel avtalekurs for lønns- og 
personalmedarbeidere.

Det har vært satset videre i 2017 på kurs innen 
klart språk i offentlig kommunikasjon, der kvalitet i 
saksbehandling er vektlagt. 

Fylkesrådmannen har som et ledd i kontinuerlig forbedringsarbeid, igangsatt flere 

prosjekter som har som mål å videreutvikle effektiv styring og drift i organisasjonen. 

Kvalitet og internkontroll

Internkontroll og avvikssystem i ny portal
Fylkesrådmannens stab har i 2017 utviklet en ny portal 
for "statisk informasjon og dynamisk kommunikasjon". 
Den statiske delen ble delvis ferdigstilt sommeren 2017 
med blant annet nytt dokumentbibliotek for styrende 
dokumenter (Sånnja) og en serviceportal for ulike typer 
henvendelser. Høsten 2017 ble en rekke reglementer, 
rutiner og veiledere oppdatert med ny mal og lagt inn i 
dokumentbiblioteket. 

Som en del av serviceportalen ble elektronisk  
avvikssystem tatt i bruk i sentraladministrasjonen og 
tannhelsetjenesten i september 2017. Avvikssystemet 
gir ansatte anledning til å melde inn HMS-avvik, i tillegg 
til IT-feil og andre typer henvendelser. Etter fire måned-
ers drift, er det innmeldt 29 HMS-avvik, hvor av 27 avvik 
er løst og lukket. Den nye portalen med avvikssystemet 
tas i bruk også i de videregående skolene i februar 2018. 

Faglederne i staben går hvert halvår gjennom alle  
fokusområder for internkontroll, og kategoriserer status 
på fagområdene. I gjennomgangen ser de på områder 
som kompetanse, ressurser, rutiner og reglement,  
kontroller, rapporteringer og avvikshåndtering.  
2017 viser en fortsatt positiv utvikling på flere områder. 
Det var behov for utvidet satsning på enkelte  
fagområder, og høsten 2017 ble ny eierskapsmelding 
presentert for politikerne. 

Alle de videregående skolene og tannhelsetjenesten 
har deltatt i utvikling av risiko- og sårbarhetsanalyse 
(ROS-analyse) på generelt grunnlag. Det er identifisert 
et 40-talls uønskede hendelser som kan inntreffe på  
14 ulike områder. ROS-analysen tilpasses lokale forhold 
ved driftsenhetene og skal gjennomgås årlig.

Informasjonssikkerhet
Informasjonssikkerhetsforum har hatt to møter i 2017, 
hvor det ble satt fokus på opplæring, rutiner,  
dilemmatrening og generell informasjonssikkerhet. 
Egenkontroller på skoler og tannklinikker våren 2017 

omhandlet oppbevaring, lagring, sletting og bruk  
av persondata (elev- og pasientdata). Denne  
egenkontrollen dannet grunnlag for ny tilgangsstyring, 
som ble pålagt fylkeskommunen av Datatilsynet. 

Systemeiere har gjennomført to egenkontroller i løpet 
av 2017 for alle systemer som inneholder person- 
opplysninger. Her er gjennomgått alle sider ved  
systemene; ROS-analyse, vedlikehold, kompetanse, 
rutiner, sikkerhet med mer. 

Egenkontrollene rapporteres til informasjons- 
sikkerhetsleder, som fører oversikten over utviklingen 
på systemene. Kontrollene dannet grunnlag for  
fylkesrådmannens årlige egenkontroll som ble avviklet 
avsluttet i april 2017. 

Sommeren 2017 mottok fylkeskommunen en høring om 
ny EU-forordning og forslag til personvernlov i Norge. 
Forordningen innføres i Norge 25. mai 2018 og det ble 
etablert et prosjekt i oktober 2017, som har mål om å 
tilpasse fylkeskommunen til den nye lovgivningen. 

Beredskap
Samfunnet står i dag overfor hendelser som tidligere 
ikke var sannsynlige, men som dessverre i økende grad 
er aktuelle. Vi har derfor lagt vekt på å sikre gode planer 
og tiltak for å motvirke tilsiktede og utilsiktede uønskede 
hendelser. Alle driftsenheter skal delta i minimum en 
trening/øvelse hvert år, hvor planverk oppdateres og tas 
i bruk. I 2017 ble det gjennomført møter i Beredskaps-
forum med generelt fokus på beredskap og sikkerhet. 
Nødetatene arrangerte flere øvelser på videregående 
skoler i Vest-Agder. Ansatte deltok som markører og fikk 
et godt utbytte av samarbeidet. Nye øvelser videreføres 
i 2018.

- helhetlig styring med god internkontroll
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Økte skatteinntekter og lavere pensjons- 
kostnader ga et godt økonomisk resultat

Netto driftsresultat for Vest-Agder fylkeskommune i 
2017 ble 237,2 mill. kr. Dette utgjør 7,7 pst. av brutto 
driftsinntekter. Mindreforbruket ble 66,2 mill. kr. 
Fylkestinget vedtok i 2017 å overføre positivt  
premieavvik til disposisjonsfond, derfor påvirker ikke 
premieavviket resultatet. Overføringen fra drift til 
investeringsregnskapet ble redusert med 0,3 mill. kr for 
tilbakeføring til disposisjonsfond.  
 
Driftsregnskapet
Vest-Agder fylkeskommune hadde i 2016 et 
regnskapsmessig resultat 75,2 mill. kr. 36,4 mill. kr 
ble avsatt til disposisjonsfond, mens 11,1 mill. kr i 
netto mindreforbruk ble vedtatt overført til forbruk i 
2017. I tillegg ble det overført 27,7 mill. kr relatert til 
premieavvik på pensjoner. Fylkeskommunen har ingen 
akkumulerte underskudd fra tidligere perioder.

Ved rapportering for 1. tertial 2017 refererte vi revidert 
nasjonalbudsjett, der anslaget for lønnsvekst ble 
nedjustert fra 2,7 til 2,4 pst. Dette ville isolert sett bidra 
til å trekke opp realinntektene, men ble motsvart av 
nedjustering av skatteinntektene. Vi valgte å vente 
med å nedjustere fylkeskommunens budsjetterte 
skatteinntekter, da skatteinngangen foreløpig var stabil. 
Det ble varslet lavere pensjonsutgifter da lønnsvekst  
ble lavere enn budsjettert.

I rapport for 2. tertial, ble budsjettert rammetilskudd 
fra staten redusert med 2,9 mill. kr i tråd med saldert 
statsbudsjett. Samtidig ble rentekostnader redusert 
med 5,5 mill. kr, og positivt premieavvik på 13,9 mill. 
kr ble avsatt til disposisjonsfond. Det ble varslet at 

skatteinngangen i Vest-Agder så langt bare lå 1,3 mill. 
kr under budsjett, og 2,3 mill. kr over nivået i revidert 
nasjonalbudsjett. Vi valgte å avvente en eventuell 
reduksjon i budsjetterte skatteinntekter. Årsprognosen 
for økte konsesjonskraftsinntekter var på 3–5 mill. kr og 
reduserte pensjonskostnader i størrelsesorden 6 mill. kr.

Ved rapportering per utgangen av oktober lå 
skatteinntektene nær budsjettert nivå, og det ble 
derfor ikke gjort budsjettendringer. Kommunal- og 
moderniseringsdepartementet (KMD) opplyste i slutten 
av oktober at vi på grunn av feilberegninger hadde fått 
19 mill. kr for mye i innbyggertilskudd i 2017. Midlene vil 
ikke bli krevd tilbakebetalt. November ble en svært god 
skattemåned, og inntektene lå om lag 10 mill. kr over 
budsjett. Regnskapet endte med merinntekt på skatt på 
11,7 mill. kr. Rammetilskuddet ble 1,4 mill. kr høyere enn 
budsjett, i tråd med revidert nasjonalbudsjett. Vi fikk en 
merinntekt på konsesjonskraft på vel 5 mill. kr.

Vest-Agder fylkeskommune og Aust-Agder fylkes-
kommune mottok i 2017 30 mill. kr fra KMD til engangs-
kostnader ved sammenslåingen av fylkeskommunene. 
Prosjektregnskapet føres av Vest-Agder fylkeskommune. 
Disse midlene er øremerkede, og ubrukte midler på  
29,3 mill. kr i 2017 er avsatt til bundne driftsfond. 

Det fremmes forslag om overføring av mer- og mindre-
forbruk fra 2017 i fylkestingssaken om årsberetning og 
årsregnskap. Netto mindreforbruk som søkes overført  
til aktuelle budsjettenheter utgjør 27,9 mill. kr og  
38,3 mill. kr søkes overført til disposisjonsfond. 
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Investeringer fordelt på aktuelle rammeområder
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Driftsresultat
I 2017 fikk Vest-Agder fylkeskommune et positivt 
regnskapsresultat på 66,2 mill. kr. Skatt og 
rammetilskudd fra staten ble 13,1 mill. kr høyere enn 
budsjettert og konsesjonskraftsinntektene ble  
5,1 mill. kr høyere enn budsjettert. Til sammen utgjorde 
fylkeskommunens merinntekter 18 mill. kr.

Mindreforbruket ved driftsenhetene i utdannings-
sektoren var i 2017 11,7 mill. kr, mot 9,5 mill. kr i 
2016. Mindreforbruket skyldes i all hovedsak at 
skoleåret avviker fra regnskapsåret, og da oppstår 
periodiseringsavvik. 

Flere detaljer om resultatene på de enkelte 
rammeområdene følger nedenfor.  

Netto driftsresultat for Vest-Agder fylkeskommune 
utgjorde 7,7 pst. i 2017, mens landsgjennomsnittet 
ble på 4,3 pst. Det høye netto driftsresultatet skyldes, 
i tillegg til merinntekter og positivt premieavvik på 
pensjoner, at vi har en relativt høy driftsfinansiering 
av investeringer. I 2017 fikk vi en avgjørelse i saken 
om etterberegning av merverdiavgift i Agder 
Kollektivtrafikk (AKT). Dette medførte at Vest-Agder 
fylkeskommune måtte innbetale 70,3 mill. kr i ekstra 
merverdiavgift, men også at brutto driftsinntekter økte 
tilsvarende da staten kompenserte for denne utgiften. 

Fylkeskommunens inntekter
I fylkeskommunens frie inntekter inngår skatt, 
inntektsutjevning og rammetilskudd. De frie inntektene 
for 2017 utgjorde i alt 2 325,5 mill. kr. Frie inntekter 
fra skatt og rammetilskudd utgjør 74,1 pst. av brutto 
driftsinntekter i 2017. Andelen skatteinntekter (inkl. 
inntektsutjevning) utgjorde i 2017 47,9 pst av de frie 
inntektene, mot 48,5 pst. i 2016.

Fordeling av brutto driftsinntekter

 

  Skatteinntekter (36 %) 

  Rammetilskudd (38 %)

  Rentekompensasjon (0 %)

  Øremerkede tilskudd 
    og annet (25 %) 

  Konsesjonskraft (1 %)

Konsesjonskraft 
Netto inntekter fra salg av konsesjonskraft utgjorde 
28,1 mill. kr i 2017, 5,1 mill. kr høyere enn budsjettert. 
Hovedårsaken er avregning av selvkosten i Sira Kvina 
for 2016, og reduksjon i akonto selvkost for 2017. 
Selvkosten har blitt lavere som følge av enighet om 
ny delingsfaktor i vassdraget. Inntektsanslag ble 
budsjettert nøkternt i 2017, med den forutsetning 
av at eventuelle merinntekter skulle avsettes til 
et konsesjonskraftfond. Årsaken til den nøkterne 
budsjetteringen var primært knyttet til usikkerhet 
omkring kraftgrunnlaget i Sira-Kvina vassdraget. 
Fylkesrådmannen er fortsatt usikker på hvilke 
økonomiske konsekvenser en eventuell endring 
av levert konsesjonskraft langt tilbake i tid vil 
medføre. Det er forventet at OED vil fatte endelig 
vedtak i nær fremtid. Etter en eventuell avsetning av 
merinntektene fra 2017, vil det være 15,7 mill. kr på 
konsesjonskraftfondet.   

Rentekompensasjon skole- og transporttiltak
I 2017 utgjorde denne kompensasjonen 7,9 mill. kr. 
Dette var omlag 0,2 mill. kr lavere enn budsjettert.   

Investeringsregnskapet
Det ble investert for 463,5 mill. kr i 2017, herav 19,4 mill. 
kr i justeringsavtaler. Dette er 146,2 mill. kr høyere enn 
i 2016. Hovedvekten av investeringer var også i 2017 
innenfor samferdsel. I tillegg kom byggeprosjekter 
innenfor utdanning, nytt bussanlegg, samt nye lokaler 
og utstyrsinvesteringer innen tannhelse. 

Innenfor skolesektoren var det et mindreforbruk i 
forhold til budsjett på 11,2 mill. kr. Dette skyldes at 
prosjekter innen skolebruksplanen og miljøtiltak 
skolebygg var under planlegging også i 2017. 
Enkeltprosjektene innenfor fylkesvei hadde både 
mer- og mindreforbruk, og netto merforbruk på 
veiprosjektene var 5 mill. kr.

Bussanlegget i Kristiansand på Dalane hadde en justert 
investeringsramme i 2017 på 112,3 mill. kr. I august  
2017 ble det inngått leieavtale med leietaker; AKT AS 
og ny bussoperatør. Fra det tidspunktet leieavtale ble 
signert gjelder andre regler for håndtering av moms. 
Anlegget vil fremstå som et utleieobjekt, og da gjelder 
ikke ordinær momskompensasjon. Dette medfører 
at prosjektkostnaden skal føres uten moms i 
investeringsregnskapet. Etter signeringen, er det 
foretatt tilbakegående avgiftsoppgjør fra oppstart av 
prosjektet til signert leieavtale. Regnskapsteknisk blir 
dette momsfradraget ført direkte mot balansen, og ikke 
vist som ordinært momskompensasjon. 

Overføring av mer- og mindreforbruk på 
enkeltprosjekter til 2018 fremmes for fylkestinget 
i forbindelse med årsavslutningssaken. 
Investeringsregnskapet ble gjort opp i balanse. 

115,4 mill. kr ble overført fra driftsregnskapet til 
finansiering av investeringer, en reduksjon på 10,2 mill. 
kr fra 2016. Momskompensasjon på investeringer, som 
er en del av prosjektfinansieringen, utgjorde i 2017 i alt 
58,2 mill. kr, 7,5 mill. kr mindre enn budsjettert. 

Gjeldsgrad er om lag uendret fra 2016. Vi hadde  
ved utgangen av 2017 en netto gjeldsgrad på  

44,7 pst. Den lave gjeldsgraden skyldes blant annet 
en sterk vekst i brutto driftsinntekter på 217,6 mill. kr. 
Disse ekstra inntektene gjelder "momssaken" hos AKT 
(70,3 mill. kr), økt skatt og rammetilskudd (50 mill. kr), 
ekstraordinære prosjektmidler til folkehelse  
(14 mill. kr) og fylkessammenslåing (30 mill. kr) og 
økning i belønningsmidler (40 mill. kr). Holder vi 
momssaken hos AKT utenfor, er gjeldsgraden 45,7 pst. 

Gjeldsgraden vil øke vesentlig når vedtatte prosjekter i 
skolebruksplanen er forbi planleggingsfasen.  

Mill. kr

Kilde: KS 
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Driftsutgifter i resultatområdene
Sum netto driftsutgifter på rammeområdene ble på  
2 114,8 mill. kr, 50,9 mill. kr lavere enn budsjettert. 

Folkevalgte styringsorgan
Samlet sett gikk politisk område i balanse i 2017. Enkelte 
utvalg har imidlertid noe merforbruk ut fra flere møter/
aktivitet, men andre har mindreforbruk.  

Revisjon og Kontrollutvalget
Revisjonen kom ut i balanse ved årsslutt, mens 
Kontrollutvalget hadde et mindreforbruk på 0,08 mill. kr 
i 2017.  

Tannhelse
Tannhelsetjenesten endte opp med merforbruk på 
0,7 mill. kr av et totalbudsjett på 99,2 mill. kr. Det er 
overført 4,5 mill. kr til investeringsregnskapet for å 
driftsfinansiere medisinsk tannhelseutstyr. Dette gjelder 
hovedsakelig på Mandal tannklinikk, som er bygd ut og 
pusset opp i 4. kvartal 2017. Driftskostnader er redusert 
gjennom året, for å sikre delfinansiering av planlagte 
investeringer. Målet videre er å fortsette klinikkenes 
utvikling og produktivitet, øke forebyggende arbeid 
og videreutvikle omdømmebyggingen for å få flere 
betalende pasienter.

Stabsenheter
Samlet kom fylkesrådmannens stabsenheter ut med 
et mindreforbruk på om lag 3 mill. kr, hvorav 1 mill. kr. 
av dette knyttes til utbetaling til tidligere eiere av 
Agder Naturmuseum IKS etter avvikling. Fylkesråd-
mannen foreslår å avsette denne utbetalingen til 
disposisjonsfondet. Opprinnelig fikk museet økt sitt 
tilskudd for oppgjør av de ansattes pensjonsforpliktelser 
fra dette fondet. 

Fellestjenester 
Samlet kom vi ut med et mindreforbruk på 25,6 mill. 
kr, hvor om lag 19,9 mill. kr knyttes til lavere 
pensjonskostnader. 

Utgifter til kontingenter/annonsering økte til nærmere 
8,5 mill. kr i 2017, og det vil være behov for intern 
omdisponering av fellestjenester også i 2018. Netto 
kostnader til våre egne lærlinger har vært 1,8 mill. kr 
lavere enn budsjettert. Ved utgangen av 2017 var det  
48 aktive lærlinger.  

Det var ved utgangen av 2017 et mindreforbruk 
av felles IT-midler på om lag 3 mill. kr. IT-seksjonen 
hadde ansvar for 35 større og mindre prosjekter i 
2017, og de største var Visma InSchool, ny brannmur 
og sikkerhetsløsning. Forsinkelser på Visma InSchool-
prosjektet medfører forskyvninger av kostnader inn i 
2018, og mindreforbruket foreslås derfor overført.   

Byggforvaltning
Dette tjenesteområdet hadde et mindreforbruk på  
2,1 mill. kr samt 3,2 mill. kr knyttet til innleide av 
eksterne bygg. 

Høsten 2017 ble Vågsbygd videregående skole utsatt 
for flom og fikk store skader i underetasjen. Dette er en 
forsikringssak og vi har fått overført et akonto-oppgjør 
på 1 mill. kr. Om lag halvparten av dette må overføres 
til 2018, slik at arbeidet kan avsluttes. Det er videre 
bestilt ny varmepumpe til Flekkefjord og Vennesla 
videregående skole, og mindreforbruket foreslås derfor 
overført til 2018. 

Husleiebudsjettet ble styrket med om lag 9 mill. kr i 
løpet av 2017, som følge av avtaler om nye leieobjekter. 
Ombygging og tilpasning til ny simulator i Fagskolens 
nye lokaler på Kjøita ble ikke sluttført i 2017, og  
forklarer en mindre del av mindreforbruket på 3,2  
mill. kr. Leieutgifter til midlertidige lokaler i forbindelse 
med investeringstiltak knyttet til skolebruksplanen, 
kan ikke utgiftsføres som investeringstiltak. Disse må 
føres i drift, og en anbefaler at mindreforbruket på 
leie overføres til 2018. Det må inngås nye leieavtaler i 
Lyngdal og i Kvadraturen knyttet til de prosjektene som 
igangsettes i 2018. 
  
Utdanning
Netto driftsutgifter i utdanningssektoren var 1 206,6 
mill. kr, en økning på 6,5 mill. kr fra 2016. Lønnsutgiftene 
utgjorde 942,1 mill. kr, og økte med 15,7 mill. kr  
(1,7 pst.). Lønnsoppgjøret hadde en ramme på om 
lag 2,5 pst. Forklaring til reell nedgang i lønnsutgifter 
sammenlignet med 2016 var lavere pensjonspremie i 
2017 og færre klasser skoleåret 2017–18. 

Utgifter til drifts- og utstyrsmidler ble redusert 
med 5 mill. kr, og overføring til driftsfinansierte 
investeringer var 8 mill. kr lavere enn i 2016. Kjøp 
av tjenester hadde økning på 11 mill. kr, som i 
hovedsak gjelder lærlingtilskudd samt gjesteoppgjør 
mellom fylkeskommuner for elever og lærlinger. 
Refusjonsinntekter ved salg i gjesteoppgjørene 
økte med 6 mill. kr. Salgsinntekter i forbindelse med 
egenandeler, kantinedrift, elevarbeid, kurs og annet 
økte med 3 mill. kr.

De videregående skolene hadde 8,5 færre klasser 
skoleåret 2017–18. Elevtallet økte imidlertid noe på 
grunn av høyere oppfylling i klassene og forholdsvis 
flere studieforberedende klasser med 30 elever. Blant 
annet fikk de nye utdanningsprogrammene kunst, 
design og arkitektur og medier og kommunikasjon 
helårsvirkning i 2017 samt oppstart av Vg2-klasser på 
høsten. Studieforberedende klasser har høyere kostnad 
enn yrkesfaglige. 

Regnskapet for 2017 viste et samlet mindreforbruk 
for utdanningssektoren på 22,2 mill. kr, mens 
mindreforbruket i 2016 var 6,8 mill. kr. 

Fylkeskommunens driftsutgifter
Brutto driftsutgifter (inkl. avskrivninger) var 
2 945,5 mill. kr, om lag 5,9 pst. høyere enn i 2016.

Lønnsutgifter
Brutto lønnsutgifter inklusive trygderefusjoner var på  
1 191,5 mill. kr. Sammenlignet med forrige år har brutto 
lønnsutgifter økt med 3 pst. Andelen driftsutgifter 
som går til lønn (inkl. sosiale kostnader, men fratrukket 
refusjoner fra NAV) er 39,1 pst. i 2017. Dette er en 
reduksjon på 1,1 prosentpoeng fra 2016). 

Lønn i prosent av brutto driftsutgifter

Opprinnelige budsjettall for pensjonskostnader i 
KLP lå langt høyere enn faktisk kostnad ved årsslutt. 
Mindreforbruket skyldes lavere lønnsoppgjør og høyere 
rente enn forventet. Anslaget på reguleringspremie fra 
pensjonsordningen var på 3,6 pst., mens den fakturerte 
premien ble på 2,3 pst. Dette utgjør en besparelse i 
forhold til budsjett på 11–12 mill. kr. Hovedårsaken er 
den lave økningen i G (grunnbeløpet) i trygdeoppgjøret. 
I tillegg overførte KLP større overskudd enn budsjettert, 
noe som ga en betydelig lavere likviditetspremie i 2017 
enn budsjettert. De faktiske pensjonskostnadene ble 
19,9 mill. kr lavere enn budsjettert. Fylkestinget vedtok 
i 2015 at innsparte pensjoner ved årsavslutningen 
skal avsettes til et pensjonsfond, slik at svingninger i 
pensjoner gir mindre utslag på budsjettene fremover. 

I 2017 hadde fylkeskommunen et premieavvik på 
pensjoner som påvirker netto driftsresultat positivt. 
Premieavviket er differansen mellom innbetalt premie 
og den kostnaden som aktuaren beregner seg fram til. 
Premieavviket er kun et regnskapsteknisk begrep, og 
representerer ikke reelle verdier for fylkeskommunen. 
Likevel fremstår et positivt premieavvik som en 
merinntekt i fylkeskommunens regnskap. Det vises 
til note 2 i regnskapet for ytterligere spesifisering 
av pensjonskostnadene. Fylkestinget vedtok i 
2017 å avsette 13,9 mill. kr i positivt premieavvik til 
disposisjonsfond, slik at regnskapsmessig resultat 
skulle påvirkes i minst mulig grad av dette. Det reelle 
premieavviket ble 11,6 mill. kr.  

Sentrale ansvar utdanning
De sentrale ansvarene hadde et samlet mindreforbruk 
på 9,8 mill. kr i 2017. Fellespostene inkludert lønns- og 
prisreserve hadde et mindreforbruk på 4,1 mill. kr. 
Dette skyldes primært ubrukte midler til bygnings- 
og utstyrsmessige behov der planlagte tiltak er 
blitt utsatt til 2018. I tillegg har det vært inntekter 
ved salg av skoleplasser til Mandal kommune for 
minoritetsspråklige elver.

Seksjon for Plan og utvikling hadde mindreforbruk 
på 5,1 mill. kr, hvorav midler til minoritetsspråklige 
elever utgjorde 4,6 mill. kr. Midlene er dels refusjon 
for opplæring til unge asylsøkere i mottak og dels 
tilskudd til ekstra timer i innføringsklasser. Disse er i 
utgangspunktet finansiert gjennom tilbudsstrukturen 
på grunn av usikkerhet om tildeling av statlig tilskudd. 
Øvrig mindreforbruk i seksjonen gjelder reduserte 
lønnsutgifter, lavere utgifter til gjennomføringskurs og 
kompetanseutvikling.

Seksjon for Inntak og gjennomføring hadde 
mindreforbruk på 1,3 mill. kr. Det har vært mindre 
refusjonskrav til spesialundervisning fra private 
videregående skoler på 0,8 mill. kr. I tillegg var det 
mindreforbruk på lønnsutgifter og felleskostnader 
inklusive lisenser og IKT-kostnader. Kjøp og salg av 
elevplasser hadde tilnærmet budsjettbalanse.

Fagopplæring hadde tilnærmet budsjettbalanse. 
Tilskudd til lærlinger hadde samlet et lite merforbruk. 
Lærlingtilskudd og midler fra Utdanningsdirektoratet 
til lærlinger, praksiskandidater og lærekandidater 
med særskilte behov hadde henholdsvis 1,5 og 4,5 
mill. kr i merforbruk. Disse merforbrukene ble dekket 
inn ved mindreforbruk på tiltaksmidler (2 mill. kr) og 
statlig stimuleringstilskudd til permitterte og oppsagte 
lærlinger (3,9 mill. kr). Prøvenemnder hadde merforbruk 
på 1,6 mill. kr fordi kostnadene per fagprøve gikk opp 
som følge av økt refusjon og tapt arbeidsfortjeneste. 
Kjøp og salg av lærlingplasser hadde mindreforbruk 
på 2,5 mill. kr på grunn av økt salg. Vg3 fagopplæring i 
skole hadde mindreforbruk på 0,1 mill. kr.

SMI-skolen fikk et merforbruk på 1,3 mill. kr. Den 
ordinære skoledriften hadde mindreforbruk på  
2,1 mill. kr. Dette har sammenheng med overførte 
midler fra 2016 til inventar i ny kontorbrakke og andre 
utgifter som ennå ikke er belastet.  I tillegg skyldes 
mindreforbruket langtidssykemeldinger uten vikarbruk, 
samt en vakant stilling ved Lillebølgen. Resultatet i 
barnevernet er uforutsigbart, og spesielt fordi  
Vest-Agder har et forholdsvis høyt antall private 
og offentlige barnevernsinstitusjoner. Det er 
refusjonsordninger for elever fra andre fylker, men de 
statlige satsene dekker ikke reelle utgifter til skoletilbud. 
For grunnskoleelevene hjemmehørende i Vest-Agder 
har kostnadene vært betydelige høyere enn  
budsjettert. Barnevernet hadde merforbruk på 3,4 mill. kr. 
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PP-tjenesten hadde mindreforbruk på 0,6 mill. kr, 
tilsvarende overført beløp fra foregående år. Kjøp av 
konsulenttjenester har hatt merforbruk til innleie av 
psykologkompetanse til psykososialt ressursteam.  
Det har også blitt foretatt resertifisering av Det Norske 
Veritas etter ny standard. 

De videregående skolene
Skolene sto for 75 pst. av driftsutgiftene i 
utdanningssektoren i 2017. Leieutgifter og rente- og 
avdragskostnader for investeringer blir belastet sentralt 
på sektoren. 

Figuren nedenfor viser økning i kostnad per elev  
2014–16 sammenlignet med andre fylker, basert på 
KOSTRA-tall. De endelige tallene for 2017 blir publisert  
i juni 2018.

Samlet ble det overført 8 mill. kr i mindreforbruk fra 
2016. Mindreforbruk ved skolene i 2017 var 12,4 mill. 
kr. Av dette utgjorde 5,6 mill. kr mindreforbruk knyttet 
til aktiviteter utenom den ordinære skoledriften. Det 
gjelder for karrieresentre, fagskole, eksamenskontor og 
fengselsundervisning. 

En forklaring til mindreforbruk er at det tilføres 
budsjettmidler på høsten som først vil utgiftsføres 
vårhalvåret.  Et eksempel er Vg3 fagopplæring skole. 
Det vises til den politiske saken om årsavslutningen 
for analyse av resultatene for regnskapet 2017. Her 
begrunnes også anbefaling om overføring av midler  
til 2018.

Regionale tjenester
Samlede netto utgifter for sektoren var på 757 mill. kr. 
Renter og avdrag utgjorde 29,6 mill. kr, mot 27,7 mill. kr  
i 2016. Totalt sett hadde sektoren et merforbruk på  
5,8 mill. kr i 2017. De største avvikene er innenfor 
følgende tjenesteområder:

Samferdsel
Samferdsel hadde et samlet merforbruk på 9,6 mill. kr 
i 2017. På området Samferdselsoppgaver er det 
merforbruk innen elevtilskudd skoleskyss i videre-
gående skole, transporttjenester for funksjonshemmede 
og ferjedrift. Merforbruket dekkes av mindreforbruk på 
drift av seksjonen. 

Drift og vedlikehold av fylkesveier hadde med seg 
merforbruk fra 2016 på 2,1 mill. kr. Kostnader relatert 
til flom og store nedbørsmengder høsten 2017 har 
belastet det ordinære drifts- og vedlikeholdsbudsjettet 
med om lag 10 mill. kr. 

Det ble i FT-sak 61/16 vedtatt at det skulle settes 
av 3 mill. kr til nye trafikksikkerhetstiltak som 
Hovedutvalget for samferdsel, areal og miljø skulle 
disponere. Tiltakene er fulgt opp sammen med de 
øvrige trafikksikkerhetstiltakene i handlingsprogram 
for fylkesvei. Alle kostnadene til tiltakene er ført 
direkte i investeringsregnskapet sammen med øvrige 
trafikksikkerhetstiltak. Da ingen kostnader til tiltakene 
er belastet driften, gir dette et mindreforbruk på 3 
mill. kr. Vi foreslår at disse midlene benyttes til delvis 
inndekning av merkostnader i forbindelse med flom og 
store nedbørsmengder i 2017.

Agder Kollektivtrafikk AS
Agder Kollektivtrafikk AS (AKT) har siden 2011 hatt en 
pågående sak med Skatt Sør vedrørende selskapets 
merverdiavgiftsberegning. AKT fikk i 2013 vedtak 
med en etterberegning av selskapets inngående 
moms. Det har vært tilsvarende saker i andre fylker og 
saken har vært til rettslig behandling i tingretten og 
lagmannsretten, hvor det endte med tap for Skatt Sør.  
I begynnelsen av 2015 varslet Skatt Sør nytt bokettersyn 
hvor fokuset var på selskapets utgående moms, 
spesielt med henblikk på skoleskyss og kommunal 
delfinansiering. AKT fikk varsel om etterberegning i 
2015 og endelig vedtak i 2017.

Vedtaket fra Skatt sør innebar at AKT måtte etter- 
beregne utgående moms i perioden 2008–2014. 
Skattedirektoratet har presisert reglene for foreldelse 
og vurderte at kravet ikke er foreldet og dermed 
momskompensasjonsberettiget. Vest-Agder 
fylkeskommune fikk størstedelen av den etterberegnede 
avgiften; 70,3 mill. kr. Dette kravet ble betalt til AKT i 
2017, og er kompensert med tilsvarende beløp fra  
staten. 

Utviklingsprosjekter i kommunene
Budsjettrammen var på 19,2 mill. kr, og fikk et 
mindreforbruk på 1,9 mill. kr. Av dette er 1,5 mill. 
kr avsatt til ekstraordinært tilskudd til Fullriggeren 
Sørlandet i henhold til FT-sak 28/17 og 62/17. 
Resterende mindreforbruk er bundet opp i allerede  
gitte tilsagn. 

Plan og miljø
Seksjonen fikk et mindreforbruk på 1,7 mill. kr i 2017. 
En betydelig del av mindreforbruket er knyttet til ikke 
utbetalte tilsagn til byutviklingstiltak, da disse ikke har 
blitt ferdigstilt i 2017.

Fylkeskonservatoren
Merforbruket for 2017 utgjorde 0,3 mill. kr, en reduksjon 
av merforbruk fra 2016 på 0,7 mill. kr. Reduksjonen 
i merforbruket skyldes i all hovedsak mindreforbruk 
innen områdene kulturarv og bygningsvern, arkeologi, 
internasjonale prosjekter og museumsutvikling.

Kultur
Seksjonen har et mindreforbruk på 0,1 mill. kr. Hele 
mindreforbruket er bundet opp i ikke utbetalte tilsagn 
og stipender.

Regionale utviklingsmidler
Budsjett for 2017 var på tilsammen 18,7 mill. kr, mens 
regnskapet ble på 18 mill. kr. Mindreforbruket på  
0,7 mill. kr skyldes tilskuddsmidler bundet opp i 
Regionalutviklingsprosjekter Agder (RUP Agder) som 
ennå ikke er utbetalt. 

Fond og avsetninger
Av regnskapsmessig mindreforbruk i 2016 på 75,2 
mill. kr, ble det avsatt 36,4 mill. kr til disposisjonsfond 
ved årsavslutningen. Ved utgangen av 2017 utgjør 
disposisjonsfondet 176 mill. kr. Sammenlignet 
med andre fylkeskommuner, ligger Vest-Agders 
disposisjonsfond målt opp mot driftsresultat, fortsatt 
svært lavt. Fondene bør bygges opp for å dekke 
svingninger på inntektssiden og uforutsette kostnader.  
Fylkesråmannen vil foreslå ved årsavslutningen 
2017 å avsette nye 38,3 mill. kr til fond. Midlene på 
disposisjonsfond er frie, og kan benyttes både til drifts- 
og investeringsformål.

I 2017 er det avsatt 294 mill. kr til bundne driftsfond. 
Dette er i hovedsak spillemidler og øvrige øremerkede 
statstilskudd. Tilsvarende avsetning i regnskap for 2016 
var 213,2 mill. kr. Det er avsatt 2,4 mill. kr til bundne 
investeringsfond. Dette relaterer seg hovedsakelig til 
simulator til Fagskolen. 
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Hovedoversikt driftsregnskap 2017

Tall i 1000 kr Regnskap 
2017

Budsjett 
2017

Budsjett-
avvik

Regnskap 
2016

DRIFTSINNTEKTER

Frie inntekter -2 289 518 -2 276 369 13 149 -2 233 111

Konsesjonskraftsinntekter -28 072 -23 000 5 072 -30 404

Generelle statstilskudd -7 927 -8 110 -183 -9 520

Sum netto driftsinntekter -2 325 517 -2 307 479 18 038 -2 273 035

DRIFTSUTGIFTER

Folkevalgte, styrings- og kontrollorgan 20 806 21 073 267 21 311

Utdanning 1 206 605 1 228 802 22 197 1 200 097

Tannhelse 99 891 99 197 -694 100 027

Regionale tjenester 757 038 751 288 -5 750 720 695

Stabsfunksjoner og fellestjenester 136 675 171 567 34 892 124 325

Fordelte kapitalkostnader -106 155 -106 155 0 -105 858

Sum driftsutgifter 2 114 860 2 165 772 50 912 2 060 597

Justeringspost interne finansposter sektor -114 784 -111 154 3 630 -49 768

Finansutgifter/-inntekter 88 193 85 155 -3 038 87 648

Netto driftsresultat -237 248 -167 706 69 542 -174 558

Bruk av tidl. års regnskapsmessig mindreforbruk -75 226 -75 226 0 -129 131

Overført til investeringsregnskapet 80 914 81 214 300 91 614

Avsetninger til bundne fond 50 563 50 564 1 87 081

Justeringspost interne finansposter sektor 114 784 111 154 -3 630 49 768

Regnskapsmessig resultat (mindreforbruk) -66 213 - 66 213 -75 226

Arbeidskapital
Arbeidskapitalen forteller i hvilken grad fylkes-
kommunen er i stand til å møte sine kortsiktige 
forpliktelser. Arbeidskapital er definert som 
forskjellen mellom omløpsmidler og kortsiktig gjeld. 
Arbeidskapitalen har blitt ytterligere styrket i 2017,  
og var ved årsslutt 559 mill. kr.

Utvikling av arbeidskapitalen
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Likviditet
Likviditeten har i 2017 vært god. Det er alltid store 
utbetalinger i januar og august i driftsåret, og i 2017 
har det vært god anledning til å håndtere dette. 
Gjennomsnittlig har folio-bankbeholdning variert 
mellom 300 og 580 mill. kr. 

Fylkeskommunen har i tillegg plassert overskudds-
likviditet til kapital bankkonto som ved årets slutt  
var på 457 mill. kr.     
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Ved årets inngang hadde fylkeskommunen ingen 
plasseringer i pengemarkedet. I slutten av juni 
2017 plasserte vi 100 mill. kr i et høyrentefond hos 
Handelsbanken.  

Handelsbankens høyrentefond investerer i rente-
bærende papirer tilknyttet det norske rentemarkedet. 
Fondet investerer i solide kredittobligasjoner og 
ansvarlige lån i solide nordiske banker (etablert i Norge) 
og finansinstitusjoner. Det vises til note 4  
i årsregnskapet.

Finansområdet
Renteutgiftene ble 0,6 mill. kr høyere enn budsjett og 
avdrag 0,2 mill. kr høyere. I tillegg var det en svikt i 
renteinntekter på 2,2 mill. kr i forhold til budsjett. 

Fylkeskommunens samlede brutto lånegjeld utgjorde 
ved årsslutt 1 443 mill. kr. Av dette utgjør utlån til Lister 
bompengeselskap 30 mill. kr og ubrukte lånemidler 
17,4 mill. kr. Lån til finansiering av investeringsprosjekter 
utgjorde dermed 1 395,6 mill. kr. I tillegg har 
fylkeskommunen utlån til AKT på 15,5 mill. kr og til 
Hestmanden på 0,6 mill. kr. Disse lånene er finansiert 
fra disposisjonsfond. Likevel er de med i begrepet netto 
lånegjeld, som per 31.12. er 1 379,5 mill. kr.  

Innlån til fylkeskommunens investeringsprosjekter 
fordeler seg med 46 pst. knyttet til fastrenteavtaler 
og 54 pst. til det flytende rentemarkedet. I 2018 vil 
det være behov for refinansiering av 673 mill. kr. Det 
oppleves ikke som vanskelig å få refinansiert lånene i 
finansmarkedet.

Porteføljens sammensetning vurderes fortløpende 
sammen med ekstern forvalter. Fylkeskommunen hadde 
i 2017 ekstern finansrådgivning ute på anbud og Bergen 
Capital Management AS ble valgt for å bistå oss med 
aktiva- og lånerådgivning. Det vises for øvrig til note 5 
og 11 i årsregnskapet.  
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Driftsresultat 2017 – per ansvar/driftsenhet

Tall i 1000 kr Regnskap 
2017

Budsjett 
2017

Budsjett-
avvik

Regnskap 
2016

Netto driftsinntekter -2 325 517 -2 307 479 18 038 -2 373 035

Fylkestinget 7 362 6 700 -662 6 674
Fylkesutvalget (inkl. Adm. utvalg) 2 329 2 925 596 2 506
Fylkesordføreren 2 519 2 693 174 2 658
Hovedutvalg for kultur og utdanning 2 122 2 310 188 2 389
Hovedutvalg for næring, samferdsel og miljø  2 452 2 480 28 2 567
Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne 381 245 -136 286
Eldrerådet 273 245 -28 287
Ungdommens fylkesting/fylkesutvalg 317 350 33 316
Fellesnemnda -381 -381 - -
Kontrollutvalget 941 1 016 75 938
Revisjon 2 490 2 490 - 2 690

Sum Folkevalgte styrings- og kontrollorgan 20 806 21 073 267 21 311

Utdanning felles, gratis læremidler, digitale verktøy 5 235 5 093 -142 5 439
Lønns- og prisreserve 1 126 5 355 4 229 2 641
Husleie og FDV-kostnader 53 709 53 709 - 48 869
Renter og avdrag 74 415 74 415 - 76 217
Plan og utvikling -10 032 -4 947 5 085 -5 716
Inntak og gjennomføring 11 458 12 112 654 9 374
Kjøp og salg av elevplasser -12 264 -12 466 -202 -9 451
Spesialundervisning 4 086 4 890 805 4 125
Fagopplæring 8 774 8 147 -627 8 068
Lærlingtilskudd, kjøp og salg av lærlingplasser, Vg3 113 488 115 847 2 360 106 637
Prøvenemnder 13 601 11 950 -1 651 14 547
Sum Utdanning, sentrale ansvar 263 596 274 106 10 510 260 750

SMI-skolen 16 227 18 357 2 130 17 722
SMI-skolen - barnevern 4 552 1 115 -3 437 3 384
PP-tjenesten 12 069 12 650 581 11 460
Vågsbygd videregående skole 69 348 69 043 -305 68 988
Vennesla videregående skole 65 215 68 121 2 905 67 148
Kvadraturen skolesenter, skoledrift 144 627 143 206 -1 420 149 281
Kvadraturen skolesenter, eksamenskontoret 2 145 2 850 705 2 413
Kvadraturen skolesenter, fagskolen 22 312 22 627 315 21 381
Tangen videregående skole 108 649 111 894 3 245 115 096
Kristiansand katedralskole Gimle, skoledrift 144 439 147 155 2 716 144 611
Kristiansand katedralskole Gimle, karrieresenter 18 122 18 646 524 8 766
Søgne videregående skole 27 744 25 844 -1 900 28 590
Mandal videregående skole, skoledrift 104 461 100 604 -3 857 101 963
Mandal videregående skole, karrieresenter 13 552 16 100 2 548 13 475
Byremo videregående skole 20 096 21 222 1 127 21 345
Eilert Sundt videregående skole, skoledrift 71 099 73 984 2 885 *150 139
Eilert Sundt videregående skole, karrieresenter 5 881 7 163 1 282 3 304
Flekkefjord videregående skole 81 991 83 325 1 334 -
Sirdal videregående skole 10 480 10 790 310 10 281
Sum Utdanning 1 206 605 1 228 802 22 197 1 200 097

Tannhelsetjenesten 89 383 88 689 -694 91 120
Leie og FDV 8 351 8 351 - 7 085
Renter og avdrag 2 157 2 157 - 1 822
Sum Tannhelsetjenesten  99 891 99 197 -694 100 027

Regnskap 
2017

Budsjett 
2017

Budsjett-
avvik

Regnskap 
2016

Administrasjon og fellestjenester Regionalavdelingen 1 656 1 722 66 1 583
Renter og avdrag 29 565 29 565 - 27 691
Seksjon for samfunn og næring 15 809 15 548 -261 22 817
Utviklingsprosjekter i kommunene 17 371 19 222 1 851 18 174
Regionalutviklingsmidler 24 041 24 720 680 12 494
Samferdselsseksjonen 7 884 8 632 748 14 725
Fylkesveiferger 27 881 27 720 -161 26 466
Transporttjenesten for funksjonshemmede 21 152 20 896 -256 20 631
Kollektivtrafi (AKT) 253 458 253 409 -49 242 400
Fylkesveier, drift og vedlikehold 262 740 252 879 -9 861 237 790
Seksjon for plan og miljø 10 145 11 880 1 735 9 943
Fylkeskonservatoren 38 710 38 370 -339 36 151
Kulturseksjonen 46 627 46 724 97 49 830
Sum Regionalavdelingen 757 038 751 288 -5 751 720 695

Fylkesrådmannen fellesområde 1 574 4 367 2 793 3 583
Organisasjonsseksjonen 15 018 13 808 -1 210 14 876
Økonomiseksjonen 14 349 14 643 294 13 941
IT-seksjonen 31 550 31 720 170 20 473
Effektiviseringskrav - Justeringsrammen -3 031 -3 031 -3 705
Restoppgjør ifm. avvikling - Agder Naturmuseum IKS -995 - 995
Delsum Stabsenheter 58 465 61 507 3 042 49 167

Personforsikringer 2 868 3 200 332 2 811
Kontingenter, annonsering 8 441 7 181 -1 260 7 793
Hovedtillitsvalgte, elevombud, mobbeombud 6 258 6 384 126 5 601
Omstillingsmidler, kompetanseheving mv. 1 599 1 758 159 1 089
Fylkeskommunale lærlinger, trainee -1 570 257 1 827 -1 467
HMS-midler 1 389 1 900 511 1 522
Felles kontorhold fylkeshuset 1 347 3 157 1 810 985
Pensjonsavsetning 19 351 39 263 19 912 10 265
Felles IT-midler 7 850 10 920 3 070 15 541
Leie administrasjonsbygg, renter og avdrag 18 881 18 881 - 15 780
Delsum Fellestjenester 66 415 92 901 26 486 59 919

Byggforvaltning 40 516 42 687 2 171 40 746
FDV fordelt ut til enheter -34 628 -34 628 - -29 936
Leie 52 202 55 395 3 193 46 101
Leie fordelt ut til enheter -46 295 -46 295 - -41 670
Delsum Byggforvaltning 11 795 17 159 5 364 15 240
Sum Stabsenheter og fellestjenester 136 675 171 567 34 892 124 328

Fordelte kapitalkostnader -106 155 -106 155 0 -105 858
Sum driftsutgifter 2 114 860 2 165 772 50 912 2 060 597



Årsberetning 2017   87  86   Årsberetning 2017 

Spesifisering av veiprosjekter 2017

Brutto tall, inklusiv mva.
Alle tall i kr. 1 000 Opprinnelig 

ramme VAF

Ramme-
justeringer

VAF

 Øvrig  
prosjekt-

ramme  

Sum ramme 
2017

Regnskap 
2017

Listerpakken - - 51 510 51 510 51 103

Samferdselspakke 1 Kristiansandsregionen - - 27 000 27 000 27 951

Sirdal Fv 45 (bom) - 107 1 783 1 890 1 965

Fv 469 Hidra landfast 1 500 2 951 - 4 451 1 491

Diverse planlegging 3 000 -1 457 - 1 543 296

Diverse grunnerverv  500 -293 - 207 489

Rekkverk og TS-tiltak 10 000 4 974 - 14 974 15 127

Kollektivtrafikktiltak 4 000 1 998 - 5 889 8 302

Fast dekke på grusveier 15 000 -3 033 - 11 967 19 024

Skredsikring 14 000 -11 625 23 746 26 122 30 873

Skredsikring med statstilskuddland - 251 7 476 7 727 7 727

Fornying av veifundament 9 000 75 - 9 075 4 783

Oppgradering av tunneler 2 000 1 522 - 3 522 1 102

15 Fv42 AA grense–Tveiten 4 000 -3 953 - 47 47

17 Fv 455 Øyslebø–Heddeland - 43 - 43 43

18 Fv 44 Bru Flekkefjord sentrum 43 000 2 723 - 45 723 47 917

19 Fv 452 Justvik–Ålefjær 14 000 -4 277 - 9 723 6 609

20 Fv 203 Skjernøysund bru 1 000 -851 - 149 -

21 Fv 461 Vatneli–Kilen 14 000 -12 965 - 1 035 1 009

22 Fv 202 Bankebrua 3 500 10 045 2 889 16 434 16 560

24 Fv 303/352/353 Nodeland–Ryen 2 000 -1 200 - 800 647

25 Fv 456 Hølleveien 2 000 1 250 - 3 251 3 530

27 Fv 460 Rødberg–Snik 8 000 -6 573 - 1 427 628

28 Fv 456 Stokkeland bru - 2 476 - 2 476 1 648

30 Fv 405 Samkom - 3 000 - 3 000 -

Fv 466 Klungland 5 000 -3 000 - 2 000 1 575

Fv 804 Fedåna bru 6 000 - - 6 000 7 652

Fv 42 Eiken feries.–Tveitosen - - - - 653

Sykkelbytiltak 5 000 -2 679 - 2 321 2 321

ATP-prosjekter - - 19 027 19 027 19 027

Prosjekter med private/komm. utbyggere - -3 080 610 -2 469 1 885

Sum veiprosjekter 166 500 -23 570 134 042 276 971 281 983
 

Oversikt – Investeringer 2017

Tall i 1000 kr

Oppstartsår Sum
regnskapsført

Regnskap 
2017

Budsjett  
2017 *) Avvik

Investeringer i utdanning:
Miljøtiltak skolebygg Årlig bevilg. --- 3 570 4 000 430
Miljøtiltak Kvadraturen inneklima 2012 900 194 1 740 1 545
Skolebruksplan Årlig bevilg. 48 775 30 149 38 502 8 353
Nybygg Mandal videregående skole 2013 213 047 2 962 2 985 23
Simulator Fagskolen 2017 - - 750 750
Sirdal vgs innendørs skytebane og tredemølle 2017 2 945 2 945 3 000 55

Sum utdanning **) 39 821 50 977 11 157
Investeringer i tannhelseutstyr Årlig bevilg. --- 3 500 3 500 ---
Investeringer i veiprosjekter:
Listerpakken 2008 519 064 51 103 51 510 407

Samferdselspakke 1 Kristiansandsregionen 2010 1 539 329 27 951 27 000 -951
Hidra landfast --- 28 567 1 491 4 451 2 961
Sirdal Fv 45 (bom) 2013 7 358 1 965 1 890 -75
Øvrige veiinvesteringer Årlig bevilg. 178 562 175 562 -2 999
ATP-prosjekter Årlig bevilg. 19 027 19 027 -
Prosjekter med private/komm. utbyggere Årlig bevilg. 1 885 -2 469 -4 354
Sum veiprosjekter 281 983 276 971 -5 012
Investeringer i Bussanlegg 2015 152 020 94 627 112 268 17 641
Sum vedtatte investeringer - 419 931 443 716 23 785
Øvrige investeringsprosjekter, driftsfinansierte  
(administrativ fullmakt):

Div. skolesektoren Årlig bevilg. --- 13 099 13 099 -
Div. felles (kjøp av aksjer og andeler) Årlig bevilg. --- 3 945 3 945 -
Div. felles IKT-prosjekter Årlig bevilg. --- 1 633 1 633 -
Div. felles Tannhelse prosjekter Årlig bevilg. --- 5 454 5 454 -
Sum driftsfinansierte investeringer 24 131 24 131 -
Justeringsavtaler 19 420 - -19 420
Sum utgifter investeringsprosjekter 463 482 467 847 4 365

Avdrag på formidlingslån 80 000 - -80 000
Avsetninger til bundne investeringsfond 2 392 - -2 392
Sum finanstransaksjoner 82 392 - -82 392 
Finansieringsbehov 545 875 467 847 -78 026

Bompenger, tilskudd, inntekter -154 524 -174 714 -20 191 
Bruk av lån -157 904 -158 822 -917

Motpost justeringsavtaler -18 875 - 18 875
Mottatte avdrag på utlån -80 300 - 80 30
Salg av driftsmidler, fast eiendom -2 273 -1 918 356
Overføringer fra driftsregnskapet* -115 384 -115 780 -396
Bruk av avsetninger -16 614 -16 614 -
Sum finansiering -545 875 -467 847 78 026

*) Inkl. overført ramme (mer-/mindreforbruk) fra 2016, bompenger, tilskudd, driftsfinansiering m.m.
**) Skoleprosjekter og fellesprosjekter i denne tabellen er forskjellig fra regnskapsoppstillingene, fordi disse tar kun hensyn til hvilke prosjekter  
som er regnskapsført på de videregående skolene, mens denne oversikten gir opplysninger om samtlige skoleinvesteringene, også de som føres sentralt 
fra Byggeseksjonen.
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Fylkestingets medlemmer per 31.12.2017

Randi Olaug 
Øverland

OPPOSISJONSLEDER FU

Helge Stapnes
SAM

Janne Karin 
Nesheim 

SAM

Fredrik Jensen
HKU

Line Strisland
HKU

Terje Damman
FYLKESORDFØRER 

FU

Sally Huseth 
Vennesland

FU

Mathias Bernander
SAM

Benedichte 
Limmesand Hellestøl

SAM

Nils Harald
Rennestraum

FU

Anne Aglen 
Bystadhagen                                      

FU

Even Tronstad 
Sagebakken 

SAM

Karin Hodne
HKU

Kai Steffen Østensen
HKU

FU: Fylkesutvalget  |  FE: Fylkeseldrerådet  |  HKU: Hovedutvalget for kultur og utdanning  |  KU: Kontrollutvalget  |  
 RMNF: Rådet for mennesker med nedsatt funskjonsevne  |  SAM: Hovedutvalget for samferdsel, areal og miljø

Morten Ekeland
FU

Birte Simonsen
SAM

Stein Inge Dahn
FU

Beate Marie Johnsen
HKU

Vidar Kleppe
UTVALGSLEDER KU

Gunvor Birkeland
FU

Sigmund Oksefjell
SAM

Anju Choudhary 
Manneråk 

Steinar Bergstøl 
Andersen 

HKU

Christian Eikeland 
UTVALGSLEDER SAM

FU

Janne Nystøl
FU

Per Sveinung 
Stordrange
FE og RMNF

Oddlaug Hesland 
Tjomsland

SAM

Ingrid Merethe  
Williamsen

SAM

Harald Fauskanger 
Andersen

SAM

Ine Kristine 
Gundersen Haave

HKU

Gro Boge Aasheim
HKU

Steffen Aamodt
HKU

Tore Askildsen 
FYLKESVARAORDFØRER 

 FU

Anne Ma Timenes
UTVALGSLEDER HKU

Rune André 
Sørtveit Frustøl 

HKU

(Kristelig Folkeparti) (Kristelig Folkeparti) (Kristelig Folkeparti)

(Kristelig Folkeparti) (Kristelig Folkeparti)(Kristelig Folkeparti)
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KVÅSFOSSEN      
SØRNORSK LAKSESENTER, Lyngdal kommune 

I juni 2014 ble laksetrappa i Lygna ferdigstilt. Anlegget er særlig 
tilrettelagt for at publikum kan følge med på laksen og sjøørreten 
sin vandring gjennom laksetrappa og deres gyting i fossen. Anlegget 
ble realisert som et offentlig spleiselag. Grunneierne står for den 
daglige driften av anlegget, og eier også rettighetene til attraksjonen. 
Det er Rever og Drage Arkitekter som har tegnet bygget i Kvåsfossen. 
Bygget ble i 2017 tildelt Lyngdal kommunes byggeskikkpris.

Foto omslag og denne siden: Tom Auger, Rever & Drage Arkitekter
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