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Innspill til høring: Høring om forhandlingsutvalgets utredning "En ny region
Agder?"

Fylkesrådmannens forslag til vedtak
Fylkesrådmannen innstiller ikke i denne saken. Ungdommens fylkesutvalg utformer
eget høringsinnspill.

Ungdommens fylkesutvalg har behandlet saken i møte 21.10.2016 sak 10/16
Møtebehandling
Representantene Trond Hauklien, Dennis B. Torkelsen og Juli Svendsbø utarbeidet
følgende forslag til høringsinnspill:
Bakgrunn
Forhandlingsutvalget med medlemmer fra både Aust- og Vest-Agder har gjort en
utredning og skrevet en rapport basert på planen om en større felles region Agder.
Ungdommens fylkesting kommer med dette sin høringsuttalelse til utredningen og
konklusjonen forhandlingsutvalget har gjort.
Dagens ungdom, inkludert oss i Ungdommens fylkesutvalg, ser at en ny regions
struktur, størrelse og innhold vil ha mye å si for framtidens innbyggere, inkludert vi i
Ungdommens fylkesting, og mener at vår uttalelse i denne saken derfor bør
vektlegges tungt.
Ny region Agder
I Ungdommens fylkesting stiller vi oss positive til en ny og større region innen
1.1.2020. Vi ønsker i tillegg at forhandlingsutvalget og fylkestinget ser på forslagene
som framgår i rapporten i et enda større perspektiv. Det finnes kun fordeler ved å se
på alternativene videre utover en sammenslåing av Aust- og Vest-Agder. Et mulig
samarbeid med Rogaland og/eller Telemark vil gjøre at regionen vil kunne tilby et
enda bedre tjenestetilbud.
Med tanke på regjeringens anbefaling der det ønskes 10 regioner på nasjonalt nivå,
vil etter hvert en sammenslåing av Aust- og Vest-Agder falle til kort sammenliknet

1

med større og sterkere regioner. Et folketall på henholdsvis 470 000 innbyggere
(inkludert Telemark) eller 760 000 innbyggere (inkludert Rogaland) vil være langt å
foretrekke i forhold til de 300 000 det er snakk om i Agder.
Videre stiller Ungdommens fylkesting seg kritiske til hvorfor barn og unge ikke har
blitt rådhørt i denne prosessen. Dette handler om framtiden, det er vi unge som skal
leve i framtiden.
Det er nevn veldig mye i rapporten om den videregående skolen i regionen. I følge
barnekonvensjonen art. 12 skal barn og ungdom gis anledning å si sin mening om
saker som angår oss. Saken om ny region Agder berører ungdom på alle områder,
spesielt med tanke på den videregående skolen.
Videre forventer Ungdommens fylkesutvalg at det opprettes/videreføres/fusjoneres et
fylkesting med et tilhørende utførende fylkesutvalg for ungdom, slik at ungdoms
mening blir hørt og ilagt vekt i en ny region Agder.
Ungdommens fylkesting er positive til mengden oppmerksomhet bærekraftig utvikling
og miljø har fått i utredningen til forhandlingsutvalget. Miljø og klimaproblematikken er
noe som må være fast på dagsordenen i perioden framover, og det er bra at region
Agder kan fremstå som et nasjonalt forbilde og være en internasjonal ledende region
når det kommer til klimavennlig produksjon og distribusjon av fornybar energi.
Vårt handlingsprogram opp mot regionsreformen
Ungdommens fylkesting har vedtatt sitt eget handlingsprogram med saker som vi
mener trengs for å bedre ungdoms hverdag. Vi håper at flere forslag blir tatt med i
opprettelsen av en nye region, slik at ungdom opplever å bli tatt på alvor.
1) Ungdommen i Vest-Agder har sagt at det aller viktigste for dem framover er en
helhetlig satsning på psykisk helse. Vi mener at et rimelig krav som må stilles
er at det skal være minst én helsesøster i hundreprosentstilling per 300 elev.
Det er viktig å understreke at dette må gjelde for alle skoler i en ny region. I en
ny og større region, forventer vi at det settes av midler for å prøve å realisere
dette målet. Helsesøstertjenesten har hovedsakelig vært en kommunal
oppgave, men det finnes andre fylkeskommuner som alt i dag tar store deler
av ansvaret for helsesøstertjenesten. Her må vi henge oss på!
2) For ungdommens fylkesting er det viktig å ta tak i dagens
yrkesfagsproblematikk. Alt for mange faller fra, og 1 av 3 fikk ikke læreplass i
Agder innen sommerferiens start i 2016. Vi mener at ungdom som vil ut i lære
skal kunne garanteres at de får læreplass, sånn at de siste årene på VGS ikke
oppleves som forgjeves. Det innebærer at en ny region er nødt til å satse på
yrkesfag og lærlingene, slik at det blir lettere for private å ta imot lærlinger. Det
offentlige må også ta selvkritikk og ta imot flere lærlinger. Både stat,
fylkeskommuner og kommuner har et forbedringspotensial og er nødt til å gå i
bresjen!
3) Ifølge den siste ungdata undersøkelsen for 2016 blir nesten 1 av 10 norske
ungdommer mobbet. Dette er mildt sagt alvorlig. Ungdommens fylkesting
ønsker at den framtidige sørlandsregionen har bekjempelse av mobbing som
en av sine høyeste prioriteringer. Vi mener at noe som må være viktig for den
framtidige regionen må være at alle de videregående skolene må ha gode,
forebyggende handlingsplaner som er med på å sikre alle elevene en
mobbefri hverdag. Vi vil også oppfordre på det sterkeste at det opprettes
mobbeombud i den framtidige regionen, helst flere enn ett. Dette sånn at
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mobbeombudet kan være tilgjengelig for elever fra barnehagen til de er
ferdige på den videregående skolen. Andre fylker som Buskerud og Rogaland
har alt ansatt mobbeombud, vi kan ikke henge etter!
4) For ungdommen i Vest-Agder er det også viktig at den framtidige regionen er
en grønn region. Vi ønsker en massiv storsatsning på kollektivtrafikken,
spesielt for ungdom. Ungdom er framtiden, da er det viktig å gi ungdommen
gode vaner tidlig. Ungdommens fylkesting vil ha en egen billettkategori for
buss for ungdom mellom 16-22 år, og at de ikke skal trenge å betale mer enn
300 kr for månedskort. Per dags dato er situasjonen i Vest-Agder slik at det
først og fremst lønner seg for ungdommen i Kristiansandregionen å ha
busskort og kjøre buss. Slik kan det ikke fortsette. Det må oppleves som
verdifullt og meningsfullt for all ungdom i den framtidige regionen å benytte
seg av kollektivsystemet. Vi ønsker også at alle nye fylkeskommunale bygg
skal være nullutslippsbygg, og at konsekvenser for klima og miljø alltid skal tas
med i beslutninger som gjøres i fylkeskommunal sammenheng.
Votering
Forslag til høringsinnspill ble enstemmig vedtatt.
Vedtak
Bakgrunn
Forhandlingsutvalget med medlemmer fra både Aust- og Vest-Agder har gjort en
utredning og skrevet en rapport basert på planen om en større felles region Agder.
Ungdommens fylkesting kommer med dette sin høringsuttalelse til utredningen og
konklusjonen forhandlingsutvalget har gjort.
Dagens ungdom, inkludert oss i Ungdommens fylkesutvalg, ser at en ny regions
struktur, størrelse og innhold vil ha mye å si for framtidens innbyggere, inkludert vi i
Ungdommens fylkesting, og mener at vår uttalelse i denne saken derfor bør
vektlegges tungt.
Ny region Agder
I Ungdommens fylkesting stiller vi oss positive til en ny og større region innen
1.1.2020. Vi ønsker i tillegg at forhandlingsutvalget og fylkestinget ser på forslagene
som framgår i rapporten i et enda større perspektiv. Det finnes kun fordeler ved å se
på alternativene videre utover en sammenslåing av Aust- og Vest-Agder. Et mulig
samarbeid med Rogaland og/eller Telemark vil gjøre at regionen vil kunne tilby et
enda bedre tjenestetilbud.
Med tanke på regjeringens anbefaling der det ønskes 10 regioner på nasjonalt nivå,
vil etter hvert en sammenslåing av Aust- og Vest-Agder falle til kort sammenliknet
med større og sterkere regioner. Et folketall på henholdsvis 470 000 innbyggere
(inkludert Telemark) eller 760 000 innbyggere (inkludert Rogaland) vil være langt å
foretrekke i forhold til de 300 000 det er snakk om i Agder.
Videre stiller Ungdommens fylkesting seg kritiske til hvorfor barn og unge ikke har
blitt rådhørt i denne prosessen. Dette handler om framtiden, det er vi unge som skal
leve i framtiden.
Det er nevn veldig mye i rapporten om den videregående skolen i regionen. I følge
barnekonvensjonen art. 12 skal barn og ungdom gis anledning å si sin mening om
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saker som angår oss. Saken om ny region Agder berører ungdom på alle områder,
spesielt med tanke på den videregående skolen.
Videre forventer Ungdommens fylkesutvalg at det opprettes/videreføres/fusjoneres et
fylkesting med et tilhørende utførende fylkesutvalg for ungdom, slik at ungdoms
mening blir hørt og ilagt vekt i en ny region Agder.
Ungdommens fylkesting er positive til mengden oppmerksomhet bærekraftig utvikling
og miljø har fått i utredningen til forhandlingsutvalget. Miljø og klimaproblematikken er
noe som må være fast på dagsordenen i perioden framover, og det er bra at region
Agder kan fremstå som et nasjonalt forbilde og være en internasjonal ledende region
når det kommer til klimavennlig produksjon og distribusjon av fornybar energi.
Vårt handlingsprogram opp mot regionsreformen
Ungdommens fylkesting har vedtatt sitt eget handlingsprogram med saker som vi
mener trengs for å bedre ungdoms hverdag. Vi håper at flere forslag blir tatt med i
opprettelsen av en nye region, slik at ungdom opplever å bli tatt på alvor.
1) Ungdommen i Vest-Agder har sagt at det aller viktigste for dem framover er en
helhetlig satsning på psykisk helse. Vi mener at et rimelig krav som må stilles
er at det skal være minst én helsesøster i hundreprosentstilling per 300 elev.
Det er viktig å understreke at dette må gjelde for alle skoler i en ny region. I en
ny og større region, forventer vi at det settes av midler for å prøve å realisere
dette målet. Helsesøstertjenesten har hovedsakelig vært en kommunal
oppgave, men det finnes andre fylkeskommuner som alt i dag tar store deler
av ansvaret for helsesøstertjenesten. Her må vi henge oss på!
2) For ungdommens fylkesting er det viktig å ta tak i dagens
yrkesfagsproblematikk. Alt for mange faller fra, og 1 av 3 fikk ikke læreplass i
Agder innen sommerferiens start i 2016. Vi mener at ungdom som vil ut i lære
skal kunne garanteres at de får læreplass, sånn at de siste årene på VGS ikke
oppleves som forgjeves. Det innebærer at en ny region er nødt til å satse på
yrkesfag og lærlingene, slik at det blir lettere for private å ta imot lærlinger. Det
offentlige må også ta selvkritikk og ta imot flere lærlinger. Både stat,
fylkeskommuner og kommuner har et forbedringspotensial og er nødt til å gå i
bresjen!
3) Ifølge den siste ungdata undersøkelsen for 2016 blir nesten 1 av 10 norske
ungdommer mobbet. Dette er mildt sagt alvorlig. Ungdommens fylkesting
ønsker at den framtidige sørlandsregionen har bekjempelse av mobbing som
en av sine høyeste prioriteringer. Vi mener at noe som må være viktig for den
framtidige regionen må være at alle de videregående skolene må ha gode,
forebyggende handlingsplaner som er med på å sikre alle elevene en
mobbefri hverdag. Vi vil også oppfordre på det sterkeste at det opprettes
mobbeombud i den framtidige regionen, helst flere enn ett. Dette sånn at
mobbeombudet kan være tilgjengelig for elever fra barnehagen til de er
ferdige på den videregående skolen. Andre fylker som Buskerud og Rogaland
har alt ansatt mobbeombud, vi kan ikke henge etter!
4) For ungdommen i Vest-Agder er det også viktig at den framtidige regionen er
en grønn region. Vi ønsker en massiv storsatsning på kollektivtrafikken,
spesielt for ungdom. Ungdom er framtiden, da er det viktig å gi ungdommen
gode vaner tidlig. Ungdommens fylkesting vil ha en egen billettkategori for
buss for ungdom mellom 16-22 år, og at de ikke skal trenge å betale mer enn
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300 kr for månedskort. Per dags dato er situasjonen i Vest-Agder slik at det
først og fremst lønner seg for ungdommen i Kristiansandregionen å ha
busskort og kjøre buss. Slik kan det ikke fortsette. Det må oppleves som
verdifullt og meningsfullt for all ungdom i den framtidige regionen å benytte
seg av kollektivsystemet. Vi ønsker også at alle nye fylkeskommunale bygg
skal være nullutslippsbygg, og at konsekvenser for klima og miljø alltid skal tas
med i beslutninger som gjøres i fylkeskommunal sammenheng.
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