Møteprotokoll
Fylkesutvalget
Dato:
Møtet ble avsluttet kl.
Sted:
Arkivsak:

29.09.2021 kl. 12:00
Møtet ble avsluttet kl. 1305
Fylkeshuset, Skien. Møterom Vemork
21/ 07303

Til stede:

Terje Riis-Johansen (Sp), Kathrine Kleveland (Sp), Sven Tore Løkslid
(Ap), Mette Kalve (Ap), Truls Vasvik (Ap), Tone Elisabeth Berge Hansen
(Ap), Maja Foss Five (Ap), Ådne Naper (Sv, Gunn Marit Helgesen (H),
Karoline Aarvold (H), Frode G. Hestnes (Frp), Kåre Pettersen (V), Hans
Edvard Askjer (KrF)

Møtende
varamedlemmer:

Jan Birger Løken (H) for Rune Hogsnes, Arve Høiberg (AP) for Harald
Moskvil (MDG)

Det var 15 representanter til stede ved møtestart og fylkesordfører
erklærte organet for vedtaksført.
Forfall:

Rune Hogsnes (H), Harald Moskvil (MDG)

Andre:

Fylkesdirektør Arve Semb Christophersen
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Merknader til
innkallingen:

Fylkesordfører viste til innkalling av 08.09.2021 og oppdatert
innkalling av 27.09.2021
Det var ingen merknader til innkallingen og fylkesordfører erklærte
møtet som lovlig satt.

Godkjenning av
sakslisten:

Fylkesordfører refererte sakslisten.
08.09.2021 ble sakene 91/21-99/21 sendt ut og 27. 09.201 ble
følgende sendt ut:



Nye innstillinger i følgende saker: 95/21-98/21
Uttalelser i følgende saker: 91/21-94/21 og 99/21

Sak 100/21 «Oppdatert møteinnkalling» osv» er kun til orientering
Muntlige orienteringer:
 Status beredskap v/direktør Anne Pedersen

Sakslisten ble godkjent uten merknader.

Godkjenning av
møteprotokoll:

Møteprotokoll fra møtet 20.09.2021 ble godkjent uten merknader.
Til å godkjenne publisering av dagens møteprotokoll (i tillegg til
fylkesordfører) ble Hans Edvard Askjer og Tone Berge Hansen
enstemmig valgt.

Møteleder:
Protokollfører:

Fylkesordfører Terje Riis-Johansen
Utvalgssekretær Marit Karlsen

Muntlig orientering:
 Status beredskap v/direktør Anne Pedersen
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Sakskart

Side

Saker til behandling
91/21

21/28682-1

Mål- og resultatstyringssystem basert på FNs
bærekraftsmål i budsjett og økonomiplan 2022-2025

92/21

20/23754-9

Regional kompetansestrategi Vestfold og Telemark 20212028 med handlingsprogram 2021-2022

93/21

20/43028-5

Fv. 3240 gjennom Holmestrand sentrum - Finansiering

94/21

21/30294-1

Ungdomsmedvirkning og medborgerskap i arealplanlegging
og stedsutvikling gjennom europeisk samarbeid oppfølging av verbalvedtak

95/21

21/26762-6

Høyring - Avgift på landbasert vindkraft

96/21

21/27530-1

Høring - Planprogram for regional kystsoneplan for Vestfold
og Telemark

97/21

21/30026-1

Høringssvar - Forslag til regulering av konverteringsterapi

98/21

21/29797-2

Orientering om gjennomført representantskapsmøte i
Kraftkompetanse KO

99/21

21/30852-1

Endring i lova om flagging på kommunanes offentlege
bygningar - revidering av fylkeskommunens flaggpolitikk

100/21 21/07303-72

Oppdatert møteinnkalling med uttalelser og nye
innstillinger - Fylkesutvalget 29.09.2021

Vestfold og Telemark fylkeskommune, 29.09.2021

Terje Riis-Johansen
Fylkesordfører
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Saker til behandling

91/21 Mål- og resultatstyringssystem basert på FNs bærekraftsmål i budsjett
og økonomiplan 2022-2025
Behandlet av
1 Fylkeskommunalt råd for personer med
funksjonsnedsettelse
2 Yrkesopplæringsnemnda
3 Partssammensatt utvalg
4 Fylkeskommunalt eldreråd
5 Vestfold og Telemark ungdomsråd
6 Hovedutvalg for næring og reiseliv
7 Hovedutvalg for utdanning og kompetanse
8 Hovedutvalg for kultur, folkehelse, tannhelse og
idrett
9 Hovedutvalg for samferdsel
10 Hovedutvalg for klima, areal og plan
11 Fylkesutvalget
12 Fylkestinget

Møtedato
14.09.2021

Saknr
32/21

14.09.2021
15.09.2021
15.09.2021
16.09.2021
21.09.2021
23.09.2021
22.09.2021

58/21
45/21
23/21
59/21
76/21
70/21
72/21

22.09.2021
23.09.2021
29.09.2021
05.10.2021

79/21
64/21
91/21
143/21

Innstilling fra fylkesdirektøren
1. Mål- og resultatstyringssystemet basert på FNs bærekraftsmål skal være enkelt og
konkret og gi grunnlag for kunnskap, læring og forbedring i den politiske styringen av
Vestfold og Telemark fylkeskommune.
2. Mål- og resultatstyringssystemet skal synliggjøres i et skjema for hvert politisk
hovedutvalg med følgende fem kolonner:
a. Bærekraft dimensjonen: økonomiske, sosiale og miljømessige
b. Prioriterte bærekraftsmål
c. Tiltak/delmål
d. Ambisjonsnivå i perioden
e. Indikatorer
3. Fylkesdirektørens forslag til budsjett og økonomiplan 2022 – 2025 legges frem med
første versjon av et mål- og resultatstyringssystem basert på FNs bærekraftmål
a. Ett kapittel som beskriver om formål, bruk, hensikt, utforming med mål- og
resultatstyringssystem for Vestfold og Telemark fylkeskommune og hvordan målog resultatstyringssystemet blir innarbeidet i budsjett og økonomiplan
b. Punkt 2 skal synliggjøres for hovedutvalgene i budsjett og økonomiplan
4. Fylkesdirektøren arbeider videre med utforming og utvikling av mål- og
resultatstyringssystem basert på FNs bærekraftsmål for Vestfold og Telemark.
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Fylkeskommunalt råd for personer med funksjonsnedsettelse har behandlet saken i møte
14.09.2021 sak 32/21
Møtebehandling
I forkant av saksbehandlingen ble det gitt en orientering av Alf Espen Rymoen.
Rådet fremmet følgende forslag til uttalelse:
Det skal være brukermedvirkning i oppstartsfasen og på alle plan.
Votering
Forslaget ble enstemmig vedtatt.
Uttalelse
Det skal være brukermedvirkning i oppstartsfasen og på alle plan.

Yrkesopplæringsnemnda har behandlet saken i møte 14.09.2021 sak 58/21
Møtebehandling/Votering
Fylkesdirektørens innstilling ble enstemmig vedtatt.
Uttalelse
1. Mål- og resultatstyringssystemet basert på FNs bærekraftsmål skal være enkelt og konkret og
gi grunnlag for kunnskap, læring og forbedring i den politiske styringen av Vestfold og
Telemark fylkeskommune.
2. Mål- og resultatstyringssystemet skal synliggjøres i et skjema for hvert politisk hovedutvalg
med følgende fem kolonner:
a. Bærekraft dimensjonen: økonomiske, sosiale og miljømessige
b. Prioriterte bærekraftsmål
c. Tiltak/delmål
d. Ambisjonsnivå i perioden
e. Indikatorer
3. Fylkesdirektørens forslag til budsjett og økonomiplan 2022 – 2025 legges frem med første
versjon av et mål- og resultatstyringssystem basert på FNs bærekraftmål
a. Ett kapittel som beskriver om formål, bruk, hensikt, utforming med mål- og
resultatstyringssystem for Vestfold og Telemark fylkeskommune og hvordan mål- og
resultatstyringssystemet blir innarbeidet i budsjett og økonomiplan
b. Punkt 2 skal synliggjøres for hovedutvalgene i budsjett og økonomiplan
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4. Fylkesdirektøren arbeider videre med utforming og utvikling av mål- og
resultatstyringssystem basert på FNs bærekraftsmål for Vestfold og Telemark.

Partssammensatt utvalg har behandlet saken i møte 15.09.2021 sak 45/21

Møtebehandling
Det ble ikke fremmet forslag under behandling av saken
Votering
Fylkesdirektørens innstilling ble enstemmig vedtatt
Ny innstilling
1. Mål- og resultatstyringssystemet basert på FNs bærekraftsmål skal være enkelt og
konkret og gi grunnlag for kunnskap, læring og forbedring i den politiske styringen av
Vestfold og Telemark fylkeskommune.
2. Mål- og resultatstyringssystemet skal synliggjøres i et skjema for hvert politisk
hovedutvalg med følgende fem kolonner:
a. Bærekraft dimensjonen: økonomiske, sosiale og miljømessige
b. Prioriterte bærekraftsmål
c. Tiltak/delmål
d. Ambisjonsnivå i perioden
e. Indikatorer
3. Fylkesdirektørens forslag til budsjett og økonomiplan 2022 – 2025 legges frem med
første versjon av et mål- og resultatstyringssystem basert på FNs bærekraftmål
a. Ett kapittel som beskriver om formål, bruk, hensikt, utforming med mål- og
resultatstyringssystem for Vestfold og Telemark fylkeskommune og hvordan målog resultatstyringssystemet blir innarbeidet i budsjett og økonomiplan
b. Punkt 2 skal synliggjøres for hovedutvalgene i budsjett og økonomiplan
4. Fylkesdirektøren arbeider videre med utforming og utvikling av mål- og
resultatstyringssystem basert på FNs bærekraftsmål for Vestfold og Telemark.
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Fylkeskommunalt eldreråd har behandlet saken i møte 15.09.2021 sak 23/21
Møtebehandling
Leder Finn-Egil Aure fremmet følgende forslag:
Saken tas til orientering.
Votering
Forslaget fra Aure ble enstemmig vedtatt.
Uttalelse
Saken tas til orientering.

Vestfold og Telemark ungdomsråd har behandlet saken i møte 16.09.2021 sak 59/21
Møtebehandling
Leder Constanse Borge foreslo å ta saken til orientering.
Votering
Forslaget fra Borge ble enstemmig vedtatt.
Uttalelse
Ungdomsrådet tar saken til orientering.

Hovedutvalg for næring og reiseliv har behandlet saken i møte 21.09.2021 sak 76/21
Møtebehandling
Møteleder Rikke Oline Grava (Ap) fremmet følgende forslag:
Saken tas til orientering.
Votering
Rikke Oline Gravas forslag ble enstemmig vedtatt.
Uttalelse
Saken tas til orientering.
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Hovedutvalg for utdanning og kompetanse har behandlet saken i møte 23.09.2021 sak 70/21
Møtebehandling/Votering
Fylkesdirektørens innstilling ble enstemmig vedtatt.
Uttalelse
1. Mål- og resultatstyringssystemet basert på FNs bærekraftsmål skal være enkelt og konkret og
gi grunnlag for kunnskap, læring og forbedring i den politiske styringen av Vestfold og
Telemark fylkeskommune.
2. Mål- og resultatstyringssystemet skal synliggjøres i et skjema for hvert politisk hovedutvalg
med følgende fem kolonner:
a. Bærekraft dimensjonen: økonomiske, sosiale og miljømessige
b. Prioriterte bærekraftsmål
c. Tiltak/delmål
d. Ambisjonsnivå i perioden
e. Indikatorer
3. Fylkesdirektørens forslag til budsjett og økonomiplan 2022 – 2025 legges frem med første
versjon av et mål- og resultatstyringssystem basert på FNs bærekraftmål
a. Ett kapittel som beskriver om formål, bruk, hensikt, utforming med mål- og
resultatstyringssystem for Vestfold og Telemark fylkeskommune og hvordan mål- og
resultatstyringssystemet blir innarbeidet i budsjett og økonomiplan
b. Punkt 2 skal synliggjøres for hovedutvalgene i budsjett og økonomiplan
4. Fylkesdirektøren arbeider videre med utforming og utvikling av mål- og
resultatstyringssystem basert på FNs bærekraftsmål for Vestfold og Telemark.

Hovedutvalg for kultur, folkehelse, tannhelse og idrett har behandlet saken i møte 22.09.2021
sak 72/21
Møtebehandling/Votering
Fylkesdirektørens innstilling ble enstemmig vedtatt.
Uttalelse
1. Mål- og resultatstyringssystemet basert på FNs bærekraftsmål skal være enkelt og
konkret og gi grunnlag for kunnskap, læring og forbedring i den politiske styringen av
Vestfold og Telemark fylkeskommune.
2. Mål- og resultatstyringssystemet skal synliggjøres i et skjema for hvert politisk
hovedutvalg med følgende fem kolonner:
a. Bærekraft dimensjonen: økonomiske, sosiale og miljømessige
b. Prioriterte bærekraftsmål
c. Tiltak/delmål
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d. Ambisjonsnivå i perioden
e. Indikatorer
3. Fylkesdirektørens forslag til budsjett og økonomiplan 2022 – 2025 legges frem med
første versjon av et mål- og resultatstyringssystem basert på FNs bærekraftmål
a. Ett kapittel som beskriver om formål, bruk, hensikt, utforming med mål- og
resultatstyringssystem for Vestfold og Telemark fylkeskommune og hvordan målog resultatstyringssystemet blir innarbeidet i budsjett og økonomiplan
b. Punkt 2 skal synliggjøres for hovedutvalgene i budsjett og økonomiplan
4. Fylkesdirektøren arbeider videre med utforming og utvikling av mål- og
resultatstyringssystem basert på FNs bærekraftsmål for Vestfold og Telemark.

Hovedutvalg for samferdsel har behandlet saken i møte 22.09.2021 sak 79/21
Møtebehandling/votering
Innstilling fra fylkesdirektøren pkt 1-4 ble enstemmig vedtatt.
Uttalelse
1. Mål- og resultatstyringssystemet basert på FNs bærekraftsmål skal være enkelt og konkret og
gi grunnlag for kunnskap, læring og forbedring i den politiske styringen av Vestfold og
Telemark fylkeskommune.
2. Mål- og resultatstyringssystemet skal synliggjøres i et skjema for hvert politisk hovedutvalg
med følgende fem kolonner:
a. Bærekraft dimensjonen: økonomiske, sosiale og miljømessige
b. Prioriterte bærekraftsmål
c. Tiltak/delmål
d. Ambisjonsnivå i perioden
e. Indikatorer
3. Fylkesdirektørens forslag til budsjett og økonomiplan 2022 – 2025 legges frem med første
versjon av et mål- og resultatstyringssystem basert på FNs bærekraftmål
a. Ett kapittel som beskriver om formål, bruk, hensikt, utforming med mål- og
resultatstyringssystem for Vestfold og Telemark fylkeskommune og hvordan mål- og
resultatstyringssystemet blir innarbeidet i budsjett og økonomiplan
b. Punkt 2 skal synliggjøres for hovedutvalgene i budsjett og økonomiplan
4. Fylkesdirektøren arbeider videre med utforming og utvikling av mål- og
resultatstyringssystem basert på FNs bærekraftsmål for Vestfold og Telemark.
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Hovedutvalg for klima, areal og plan har behandlet saken i møte 23.09.2021 sak 64/21
Møtebehandling

Votering
Innstilling fra fylkesdirektøren ble enstemmig vedtatt.

Uttalelse
1. Mål- og resultatstyringssystemet basert på FNs bærekraftsmål skal være enkelt og
konkret og gi grunnlag for kunnskap, læring og forbedring i den politiske styringen av
Vestfold og Telemark fylkeskommune.
2. Mål- og resultatstyringssystemet skal synliggjøres i et skjema for hvert politisk
hovedutvalg med følgende fem kolonner:
a. Bærekraft dimensjonen: økonomiske, sosiale og miljømessige
b. Prioriterte bærekraftsmål
c. Tiltak/delmål
d. Ambisjonsnivå i perioden
e. Indikatorer
3. Fylkesdirektørens forslag til budsjett og økonomiplan 2022 – 2025 legges frem med
første versjon av et mål- og resultatstyringssystem basert på FNs bærekraftmål
a. Ett kapittel som beskriver om formål, bruk, hensikt, utforming med mål- og
resultatstyringssystem for Vestfold og Telemark fylkeskommune og hvordan målog resultatstyringssystemet blir innarbeidet i budsjett og økonomiplan
b. Punkt 2 skal synliggjøres for hovedutvalgene i budsjett og økonomiplan
4. Fylkesdirektøren arbeider videre med utforming og utvikling av mål- og
resultatstyringssystem basert på FNs bærekraftsmål for Vestfold og Telemark.

Fylkesutvalgets behandling i møte 29.09.2021
Møtebehandling/vtering
Innstillingen fra fylkesdirektør pkt 1-4 ble enstemmig vedtatt.

Ny innstilling
1. Mål- og resultatstyringssystemet basert på FNs bærekraftsmål skal være enkelt og
konkret og gi grunnlag for kunnskap, læring og forbedring i den politiske styringen av
Vestfold og Telemark fylkeskommune.
2. Mål- og resultatstyringssystemet skal synliggjøres i et skjema for hvert politisk
hovedutvalg med følgende fem kolonner:
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a. Bærekraft dimensjonen: økonomiske, sosiale og miljømessige
b. Prioriterte bærekraftsmål
c. Tiltak/delmål
d. Ambisjonsnivå i perioden
e. Indikatorer
3. Fylkesdirektørens forslag til budsjett og økonomiplan 2022 – 2025 legges frem med
første versjon av et mål- og resultatstyringssystem basert på FNs bærekraftmål
a. Ett kapittel som beskriver om formål, bruk, hensikt, utforming med mål- og
resultatstyringssystem for Vestfold og Telemark fylkeskommune og hvordan målog resultatstyringssystemet blir innarbeidet i budsjett og økonomiplan
b. Punkt 2 skal synliggjøres for hovedutvalgene i budsjett og økonomiplan
4. Fylkesdirektøren arbeider videre med utforming og utvikling av mål- og
resultatstyringssystem basert på FNs bærekraftsmål for Vestfold og Telemark.
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92/21 Regional kompetansestrategi Vestfold og Telemark 2021-2028 med
handlingsprogram 2021-2022
Behandlet av
1 Yrkesopplæringsnemnda
2 Hovedutvalg for næring og reiseliv
3 Hovedutvalg for utdanning og kompetanse
4 Fylkesutvalget
5 Fylkestinget

Møtedato
14.09.2021
21.09.2021
23.09.2021
29.09.2021
05.10.2021

Saknr
51/21
77/21
62/21
92/21
144/21

Innstilling fra fylkesdirektøren
1. Regional kompetansestrategi Vestfold og Telemark 2021-2028 vedtas.
2. Handlingsprogrammet for 2021-2022 vedtas.
3. I dimensjonering og utvikling av opplæringstilbud i regi av fylkeskommunen skal det legges
vekt på en kunnskapsbasert tilnærming, som tar høyde for behov og samhandling i fylket.
Andre utdanningstilbydere oppfordres til å gjøre det samme.
4. Samarbeidsaktører oppfordres til å forankre strategien og handlingsprogram i sine ledende
organer.

Yrkesopplæringsnemnda har behandlet saken i møte 14.09.2021 sak 51/21
Møtebehandling/Votering
Fylkesdirektørens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Uttalelse
1. Regional kompetansestrategi Vestfold og Telemark 2021-2028 vedtas.
2. Handlingsprogrammet for 2021-2022 vedtas.
3. I dimensjonering og utvikling av opplæringstilbud i regi av fylkeskommunen skal det legges
vekt på en kunnskapsbasert tilnærming, som tar høyde for behov og samhandling i fylket.
Andre utdanningstilbydere oppfordres til å gjøre det samme.
4. Samarbeidsaktører oppfordres til å forankre strategien og handlingsprogram i sine ledende
organer.

Hovedutvalg for næring og reiseliv har behandlet saken i møte 21.09.2021 sak 77/21
Møtebehandling
Møteleder Rikke Oline Grava (Ap) fremmet følgende forslag:
Saken tas til orientering.
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Votering
Rikke Oline Gravas forslag ble enstemmig vedtatt.
Uttalelse
Saken tas til orientering.

Hovedutvalg for utdanning og kompetanse har behandlet saken i møte 23.09.2021 sak 62/21
Møtebehandling/Votering
Fylkesdirektørens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Uttalelse
1. Regional kompetansestrategi Vestfold og Telemark 2021-2028 vedtas.
2. Handlingsprogrammet for 2021-2022 vedtas.
3. I dimensjonering og utvikling av opplæringstilbud i regi av fylkeskommunen skal det legges
vekt på en kunnskapsbasert tilnærming, som tar høyde for behov og samhandling i fylket.
Andre utdanningstilbydere oppfordres til å gjøre det samme.
4. Samarbeidsaktører oppfordres til å forankre strategien og handlingsprogram i sine ledende
organ

Fylkesutvalgets behandling i møte 29.09.2021

Møtebehandling/votering
Innstilling fra fylkesdirektør pkt 1-4 ble enstemmig vedtatt.
Ny innstilling
1. Regional kompetansestrategi Vestfold og Telemark 2021-2028 vedtas.
2. Handlingsprogrammet for 2021-2022 vedtas.
3. I dimensjonering og utvikling av opplæringstilbud i regi av fylkeskommunen skal det legges
vekt på en kunnskapsbasert tilnærming, som tar høyde for behov og samhandling i fylket.
Andre utdanningstilbydere oppfordres til å gjøre det samme.
4. Samarbeidsaktører oppfordres til å forankre strategien og handlingsprogram i sine ledende
organer.
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93/21 Fv. 3240 gjennom Holmestrand sentrum - Finansiering
Behandlet av
1 Hovedutvalg for samferdsel
2 Fylkesutvalget
3 Fylkestinget

Møtedato
22.09.2021
29.09.2021
05.10.2021

Saknr
78/21
93/21
145/21

Innstilling fra fylkesdirektøren
1. Prosjekt fv.3240 gjennom Holmestrand sentrum sikres nødvendig finansiering for å
realiseres.
2. Salg av fylkeskommunal eiendom i Holmestrand kommune, som omtalt i sak HS 27/21, legges
inn som delfinansiering, med 75 mill. kr.
3. Holmestrand kommune anmodes om å yte et ytterligere tilskudd på 4 mill. kr.
4. Gitt ytterligere tilskudd fra Holmestrand kommune, som vist i punkt 3, finansierer
fylkeskommunen restbehovet på 81 mill. kr., med 52 mill. kr. i låneopptak og 29 mill. kr. i
momskompensasjon.

Hovedutvalg for samferdsel har behandlet saken i møte 22.09.2021 sak 78/21
Møtebehandling
Representanten Tone Berge Hansen (AP) fremmet følgende fellesforslag på vegne av SP, Rødt,
MDG, AP, V og FrP:
1. Prosjekt fv.3240 gjennom Holmestrand sentrum igangsettes innenfor rammen på 282 mill. og i
tråd med finansiering som vist til i saksfremlegg.

Votering
Innstilling fra fylkesdirektøren pkt 2-4 ble enstemmig vedtatt.
Innstilling fra fylkesdirektøren pkt 1 satt opp mot fellesforslaget pkt 1:
Fellesforslaget pkt 1 ble enstemmig vedtatt. Ingen stemmer avgitt for innstillingen pkt 1
Uttalelse
1. Prosjekt fv.3240 gjennom Holmestrand sentrum igangsettes innenfor rammen på 282 mill. og
i tråd med finansiering som vist til i saksfremlegg.
2. Salg av fylkeskommunal eiendom i Holmestrand kommune, som omtalt i sak HS 27/21, legges
inn som delfinansiering, med 75 mill. kr.
3. Holmestrand kommune anmodes om å yte et ytterligere tilskudd på 4 mill. kr.
4. Gitt ytterligere tilskudd fra Holmestrand kommune, som vist i punkt 3, finansierer
fylkeskommunen restbehovet på 81 mill. kr., med 52 mill. kr. i låneopptak og 29 mill. kr. i
momskompensasjon.
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Fylkesutvalgets behandling i møte 29.09.2021

Møtebehandling
Representanten Tone Berge Hansen (AP) fremmet følgende fellesforslag på vegne av SP, Rødt,
MDG, AP, V, H, KrF, og FrP:
1. Prosjekt fv.3240 gjennom Holmestrand sentrum igangsettes innenfor rammen på 282 mill. og i
tråd med finansiering som vist til i saksfremlegg.
Votering
Innstilling fra fylkesdirektør vs justert innstilling/fellesforslaget:
Justert innstilling med fellesforslaget fra samtlige partier ble enstemmig vedtatt.

Ny innstilling
1. Prosjekt fv.3240 gjennom Holmestrand sentrum igangsettes innenfor rammen på 282 mill. og
i tråd med finansiering som vist til i saksfremlegg.
2. Salg av fylkeskommunal eiendom i Holmestrand kommune, som omtalt i sak HS 27/21, legges
inn som delfinansiering, med 75 mill. kr.
3. Holmestrand kommune anmodes om å yte et ytterligere tilskudd på 4 mill. kr.
4. Gitt ytterligere tilskudd fra Holmestrand kommune, som vist i punkt 3, finansierer
fylkeskommunen restbehovet på 81 mill. kr., med 52 mill. kr. i låneopptak og 29 mill. kr. i
momskompensasjon.
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94/21 Ungdomsmedvirkning og medborgerskap i arealplanlegging og
stedsutvikling gjennom europeisk samarbeid - oppfølging av verbalvedtak
Behandlet av
1 Vestfold og Telemark ungdomsråd
2 Fylkesutvalget
3 Fylkestinget

Møtedato
16.09.2021
29.09.2021
05.10.2021

Saknr
57/21
94/21
146/21

Innstilling fra fylkesdirektøren
Saken tas til orientering.

Vestfold og Telemark ungdomsråd har behandlet saken i møte 16.09.2021 sak 57/21
Møtebehandling/Votering
Fylkesdirektørens innstilling ble enstemmig vedtatt.
Uttalelse
Saken tas til orientering.

Fylkesutvalgets behandling i møte 29.09.2021

Møtebehandling/votering
Innstilling fra fylkesdirektør ble enstemmig vedtatt.
Ny innstilling
Saken tas til orientering.
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95/21 Høyring - Avgift på landbasert vindkraft
Behandlet av
1 Hovedutvalg for klima, areal og plan
2 Fylkesutvalget

Møtedato
23.09.2021
29.09.2021

Saknr
65/21
95/21

Innstilling fra fylkesdirektøren
Saka blir tatt til orientering.

Hovedutvalg for klima, areal og plan har behandlet saken i møte 23.09.2021 sak 65/21
Møtebehandling

Votering
Innstilling fra fylkesdirektøren ble enstemmig vedtatt.
Ny innstilling
Saka blir tatt til orientering.

Fylkesutvalgets behandling i møte 29.09.2021

Møtebehandling/votering
Ny innstilling fra hovedutvalg for klima, areal og miljø ble enstemmig vedtatt.
Vedtak
Saka tas til orientering.
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96/21 Høring - Planprogram for regional kystsoneplan for Vestfold og
Telemark
Behandlet av
1 Fylkeskommunalt råd for personer med
funksjonsnedsettelse
2 Fylkeskommunalt eldreråd
3 Vestfold og Telemark ungdomsråd
4 Hovedutvalg for klima, areal og plan
5 Fylkesutvalget

Møtedato
14.09.2021

Saknr
33/21

15.09.2021
16.09.2021
23.09.2021
29.09.2021

24/21
58/21
66/21
96/21

Innstilling fra fylkesdirektør
Forslaget til Planprogram for regional kystsoneplan for Vestfold og Telemark, legges ut på høring
og offentlig ettersyn i perioden 1. oktober – 1. desember 2021

Fylkeskommunalt råd for personer med funksjonsnedsettelse har behandlet saken i møte
14.09.2021 sak 33/21
Møtebehandling
I forkant av saksbehandlingen ble det gitt en orientering av Gry Backe.
Leder Ingrid Venanger fremmet følgende forslag:
Saken tas til orientering.
Votering
Forslaget ble enstemmig vedtatt.
Uttalelse
Saken tas til orientering.

Fylkeskommunalt eldreråd har behandlet saken i møte 15.09.2021 sak 24/21
Møtebehandling
Leder Finn-Egil Aure fremmet følgende forslag til uttalelse:
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Allemannsretten er av spesiell betydning for eldrerådet ut fra et folkehelseperspektiv. 70
prosent av strandarealene langs Oslofjorden er privatisert og utilgjengelige for allmennheten.
Strandsonen og allemannsretten er fortsatt under sterkt press.
Eldrerådet ber derfor konkret om at kommunenes håndheving av allemannsretten belyses
spesielt, herunder hvilke økonomiske, juridiske og praktiske virkemidler som kan tas i bruk.
Votering
Forslaget ble vedtatt mot 1 stemme (Knut Anvik).
Uttalelse
Allemannsretten er av spesiell betydning for eldrerådet ut fra et folkehelseperspektiv. 70
prosent av strandarealene langs Oslofjorden er privatisert og utilgjengelige for allmennheten.
Strandsonen og allemannsretten er fortsatt under sterkt press.
Eldrerådet ber derfor konkret om at kommunenes håndheving av allemannsretten belyses
spesielt, herunder hvilke økonomiske, juridiske og praktiske virkemidler som kan tas i bruk.

Vestfold og Telemark ungdomsråd har behandlet saken i møte 16.09.2021 sak 58/21
Møtebehandling
Leder Constanse Borge foreslo å ta saken til orientering.
Votering
Forslaget fra Borge ble enstemmig vedtatt.
Uttalelse
Ungdomsrådet tar saken til orientering.

Hovedutvalg for klima, areal og plan har behandlet saken i møte 23.09.2021 sak 66/21
Møtebehandling
Representanten Liselotte Aune Lee (Ap) fremme følgende forslag på vegne av Ap, Sp, SV og
MDG:
Tillegg til fylkesdirektørens innstilling som punkt 1 i vedtaket:
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Følgende tekst legges til i oversendelsesbrevet til besvarelse:
Høringsinstansene inviteres videre til å gi innspill om behov og nytte av
- en samlet oversikt over kommunenes forvaltning av byggeforbudet i strandsonen (100metersbeltet) og bruken av dispensasjoner, herunder også statsforvalterens behandlingspraksis,
- en vurdering av kommunenes ansvar for, og håndheving av allemannsretten, og behov for
ressurser til dette,
- en vurdering av håndhevingsmulighetene i aktuelle regelverk, bl.a. Plan- og bygningsloven og
Friluftsloven, også med hensyn til små kommuners ressurser opp mot ressursrike aktører.
- en vurdering av behov for sanksjonsmuligheter for overtredelser på dette feltet, for at aktuelle
myndigheter (herunder politiet, statsforvalteren og kommunene) skal settes i stand til å
håndheve lovverket.
Nytt punkt 2:
I den politiske referansegruppen deltar en representant fra ungdomsrådet i hver av
kommunene, slik at den fungerer som en robust forankring for framtida.
I den faglige referansegruppen deltar ungdomsorganisasjoner; 4H, DNT Ung, Norges
speiderforbund, Norges KFUK-KFUM speiderne og Natur og Ungdom. Under punktet
«næringsrepresentanter» deltar LO i tillegg til de nevnte.

Representanten Thorleif Fluer Vikre (FrP) fremma følgende nytt forslag:

1.3 Planområdet.
Planprogrammet har som utgangpunkt at den regionale kystsoneplanen skal omfatte arealer
både på land og i sjø i alle de 10 kystkommunene i Vestfold og Telemark: Holmestrand,
Horten, Tønsberg, Færder, Sandefjord, Larvik, Porsgrunn, Skien, Bamble og Kragerø.
På land foreslås det at kystsoneplanen omfatter 100-metersbeltet langs sjøen.
Kommunene bør i sitt arbeid med kommuneplanens arealdel vurdere funksjonell
strandsone jfr. Statlige planretningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen
langs sjøen fra 2021, samt vurdere områder utenfor 100 meters beltet jfr. 6.5 fastsetting
av byggegrense i Statlige planretningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen
langs sjøen.
I sjø foreslås det at planområdet går en nautisk mil utenfor grunnlinjen.
I sjø foreslås det at planområdet utvides i forhold til tidligere plan og planprogram.
Begrunnelsen for forslaget er en lovendring i plan- og bygningsloven i 2008 der virkeområdet
i sjø ble utvidet i forhold til tidligere lov (fra 1985). Lovendringen fra 2008 gir kommunene
adgang til å planlegge en nautisk mil utenfor grunnlinjen, mot tidligere lov fra 1985 som var
begrenset til grunnlinjen.
2.1 Intensjonen med planen
Intensjonen med planen er å opprettholde og forbedre allmennhetens tilgang til kysten og
ivareta de nasjonale hensynene som omfatter natur, landskap, friluftsliv og kulturmiljø på en
bedre måte. Det er også et behov for at sjønært næringsliv og den fastboende
kystbefolkningen får et regionalt planverk som sikrer bosetting og næringsgrunnlag.
Strandsonen gir grunnlag for næring og bosetting langs kysten, og god arealplanlegging
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kan gi grunnlag for økt verdiskapning og flere lønnsomme arbeidsplasser. Kommunene
må balansere disse interessene i planleggingen.
Kystsoneplanen vil være et verktøy som bidrar til å ivareta disse hensynene. Målene med
kystsoneplanen, vil bli diskutert i løpet av planprosessen. For å gi retning til diskusjonen
foreslås følgende:
Hensikten med kystsoneplanen er å dempe nedbyggingen av kysten og trekke opp føringer for
en langsiktig bærekraftig arealpolitikk og forvaltning.
Naturmangfoldet skal sikres og der det er behov, restaureres. Kystens kultur-, nærings- og
rekreasjonsverdier skal utvikles til beste for både dagens og framtidens befolkning og
tilreisende.
Regional kystsoneplan for Vestfold og Telemark skal være en overordnet og samlende plan.
Den skal være et hensiktsmessig verktøy for stat, fylkeskommune og kommunene til bruk i
arealforvaltningen. Kystsoneplanen skal oversette nasjonal politikk til regionale forhold,
tydeliggjøre den regionale kystsonepolitikken og bidra til gode helhetsløsninger og felles
forståelse.
Kystsoneplanen skal erstatte Regional plan for kystsonen i Vestfold fra 2014:
Plan- og bygningslovens § 1-8 om byggeforbudet i 100-metersbeltet langs sjøen og Statlige
planretningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen fra 2021 skal utdypes.
6.9 Forvaltningssoner
Langs kysten er det ulike behov og muligheter og ulike verne- og brukerinteresser. I 100metersbeltet langs sjøen er det som kjent byggeforbud. I områder langs kysten der det skal
skje vekst og utvikling som i byene og stedene er det naturlig at det er enklere å få til
utvikling og det er behov for andre grep og virkemidler enn i områder der det er den urørte
naturen som er det attraktive. I Regional plan for kystsonen i Vestfold fra 2014 er de
geografiske områdene inndelt i ulike forvaltningssoner med tilhørende retningslinjer. Som del
av planarbeidet vil følgende bli vurdert: Inndele arealene i geografiske soner. Det kan knyttes
retningslinjer til sonene. Arbeidet vil ta utgangpunkt i erfaringene med den soneinndelingen
som følger av Regional plan for kysten av Vestfold fra 2014. De statlige planretningslinjene
vil bli lagt til grunn for arbeidet
Votering
Forslaget fra Aune Lee til oversendelsesbrev ble enstemmig vedtatt.
Forslaget fra Aune Lee nytt punkt 2 ble enstemmig vedtatt.
Forslaget fra Fluer Vikre falt med 3 stemmer (H og FrP) mot 8 stemmer (Ap, Sp, SV, MDG og KrF).

Ny innstilling
1. Forslaget til Planprogram for regional kystsoneplan for Vestfold og Telemark, legges ut på høring
og offentlig ettersyn i perioden 1. oktober – 1. desember 2021.09.
2. I den politiske referansegruppen deltar en representant fra ungdomsrådet i hver av kommunene,
slik at den fungerer som en robust forankring for framtida.
I den faglige referansegruppen deltar ungdomsorganisasjoner; 4H, DNT Ung, Norges
speiderforbund, Norges KFUK-KFUM speiderne og Natur og Ungdom. Under punktet
«næringsrepresentanter» deltar LO i tillegg til de nevnte.
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Følgende tekst legges til i oversendelsesbrevet til besvarelse:
Høringsinstansene inviteres videre til å gi innspill om behov og nytte av
- en samlet oversikt over kommunenes forvaltning av byggeforbudet i strandsonen (100metersbeltet) og bruken av dispensasjoner, herunder også statsforvalterens behandlingspraksis,
- en vurdering av kommunenes ansvar for, og håndheving av allemannsretten, og behov for
ressurser til dette,
- en vurdering av håndhevingsmulighetene i aktuelle regelverk, bl.a. Plan- og bygningsloven og
Friluftsloven, også med hensyn til små kommuners ressurser opp mot ressursrike aktører.
- en vurdering av behov for sanksjonsmuligheter for overtredelser på dette feltet, for at aktuelle
myndigheter (herunder politiet, statsforvalteren og kommunene) skal settes i stand til å
håndheve lovverket.

Fylkesutvalgets behandling i møte 29.09.2021

Møtebehandling
Representanten Frode G Hestnes (FrP) fremmet følgende forslag på vegne av FrP:
Følgende endringer innarbeides i planprogrammet:
1.3 Planområdet.
Planprogrammet har som utgangpunkt at den regionale kystsoneplanen skal omfatte arealer
både på land og i sjø i alle de 10 kystkommunene i Vestfold og Telemark: Holmestrand, Horten,
Tønsberg, Færder, Sandefjord, Larvik, Porsgrunn, Skien, Bamble og Kragerø.
På land foreslås det at kystsoneplanen omfatter 100-metersbeltet langs sjøen. og landområdene
bak som utgjør en naturlig del av kystlandskapet. Kommunene bør i sitt arbeid med
kommuneplanens arealdel vurdere funksjonell strandsone jfr. Statlige planretningslinjer for
differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen fra 2021, samt vurdere områder utenfor 100
meters beltet jfr. 6.5 fastsetting av byggegrense i Statlige planretningslinjer for differensiert
forvaltning av strandsonen langs sjøen
I sjø foreslås det at planområdet går en nautisk mil utenfor grunnlinjen.
På land tar planprogrammet utgangpunkt i det planområdet som følger av Regional plan for
kystsonen i Vestfold (2014) og Planprogram Kystsoneplan for Telemark (2017). Eventuelle behov
for justeringer avklares i planprosessen. Å videreføre det geografiske området innebærer at
kystsoneplanen vil omfatte landarealer som inngår i kystlandskapet og danner rammen om
Planprogram for regional kystsoneplan for Vestfold og Telemark Oslofjorden. I sin tid ble denne
geografiske avgrensingen fastlagt etter kontakt med berørte kommuner, fylkeskommuner og
statsforvalteren og formalisert i både Rikspolitiske retningslinjer for Oslofjorden (1993) og
videreført i Statlige planretningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen fra
2011.
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I sjø foreslås det at planområdet utvides i forhold til tidligere plan og planprogram. Begrunnelsen
for forslaget er en lovendring i plan- og bygningsloven i 2008 der virkeområdet i sjø ble utvidet i
forhold til tidligere lov (fra 1985). Lovendringen fra 2008 gir kommunene adgang til å planlegge
en nautisk mil utenfor grunnlinjen, mot tidligere lov fra 1985 som var begrenset til grunnlinjen.
Planavgrensning ut over 100-metersbeltet er en viktig avklaring i den regionale planen. Det vises
til Statlige planretningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen fra 2021.
Planretningslinjene gjelder for strandsonen (100-metersbeltet langs sjøen), men det følger av
planretningslinjene at planleggingen bør skje helhetlig slik at det blir god sammenheng mellom
arealbruken i strandsonen, i sjøen og på landområdene bak 100-metersbeltet. Det er press på
arealene i strandsonen (100-metersbeltet) og på landområdene bak 100- metersbeltet. Å se
arealinteressene og arealutviklingen i strandsonen (100-metersbeltet) i sammenheng med det
som skjer på landområdene bak, er naturlig for å ivareta kystlandskapet og viktige
naturområder, og samtidig sikre tilgangen til strandsonen og livet i og bruken av sjøen. At
kystsoneplanen også omfatter landområdene bak strandsonen understreker den viktige
regionale rollen byene og stedene har i kystkultursammenheng, både som bosted, for turister og
tilreisende som bruker kysten samt for næringsvirksomhet innen reiseliv og opplevelse.
2.1 Intensjonen med planen
Intensjonen med planen er å opprettholde og forbedre allmennhetens tilgang til kysten og
ivareta de nasjonale hensynene som omfatter natur, landskap, friluftsliv og kulturmiljø på en
bedre måte. Det er også et behov for at sjønært næringsliv og den fastboende kystbefolkningen
får et regionalt planverk som sikrer bosetting og næringsgrunnlag. Strandsonen gir grunnlag for
næring og bosetting langs kysten, og god arealplanlegging kan gi grunnlag for økt verdiskapning
og flere lønnsomme arbeidsplasser. Kommunene må balansere disse interessene i
planleggingen.
Kystsoneplanen vil være et verktøy som bidrar til å ivareta disse hensynene. Målene med
kystsoneplanen, vil bli diskutert i løpet av planprosessen. For å gi retning til diskusjonen foreslås
følgende:
Hensikten med kystsoneplanen er å dempe nedbyggingen av kysten og trekke opp føringer for
en langsiktig bærekraftig arealpolitikk og forvaltning. Naturmangfoldet skal sikres og der det er
behov, restaureres. Kystens kultur-, nærings- og rekreasjonsverdier skal utvikles til beste for
både dagens og framtidens befolkning og tilreisende.
Regional kystsoneplan for Vestfold og Telemark skal være en overordnet og samlende plan. Den
skal være et hensiktsmessig verktøy for stat, fylkeskommune og kommunene til bruk i
arealforvaltningen. Kystsoneplanen skal oversette nasjonal politikk til regionale forhold,
tydeliggjøre den regionale kystsonepolitikken og bidra til gode helhetsløsninger og felles
forståelse. Kystsoneplanen skal erstatte Regional plan for kystsonen i Vestfold fra 2014., men
videreføre en geografisk soneinndeling.
Plan- og bygningslovens § 1-8 om byggeforbudet i 100-metersbeltet langs sjøen og Statlige
planretningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen fra 2021 skal utdypes.
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6.9 Forvaltningssoner
Langs kysten er det ulike behov og muligheter og ulike verne- og brukerinteresser. I 100metersbeltet langs sjøen er det som kjent byggeforbud., mens det på arealene bakenfor kan
tillates noe utvikling. I områder langs kysten der det skal skje vekst og utvikling som i byene og
stedene er det naturlig at det er enklere å få til utvikling og det er behov for andre grep og
virkemidler enn i områder der det er den urørte naturen som er det attraktive. I Regional plan
for kystsonen i Vestfold fra 2014 er de geografiske områdene inndelt i ulike forvaltningssoner
med tilhørende retningslinjer. Som del av planarbeidet vil følgende bli vurdert: Inndele arealene i
geografiske soner. Det kan knyttes retningslinjer til sonene. Arbeidet vil ta utgangpunkt i
erfaringene med den soneinndelingen som følger av Regional plan for kysten av Vestfold fra
2014. De statlige planretningslinjene vil bli lagt til grunn for arbeidet.

Votering
Innstilling fra hovedutvalg for klima, areal og plan satt opp mot forslaget fra Hestnes:
Innstillingen ble vedtatt med 10 stemmer (6 AP, 2 SP, 1 SV, 1 V) mot 5 stemmer (1 FrP, 3 H, 1 KrF)
avgitt for forslaget fra Hestnes.
Vedtak
1. Forslaget til Planprogram for regional kystsoneplan for Vestfold og Telemark, legges ut på høring
og offentlig ettersyn i perioden 1. oktober – 1. desember 2021.09.
2. I den politiske referansegruppen deltar en representant fra ungdomsrådet i hver av kommunene,
slik at den fungerer som en robust forankring for framtida.
I den faglige referansegruppen deltar ungdomsorganisasjoner; 4H, DNT Ung, Norges
speiderforbund, Norges KFUK-KFUM speiderne og Natur og Ungdom. Under punktet
«næringsrepresentanter» deltar LO i tillegg til de nevnte.

Følgende tekst legges til i oversendelsesbrevet til besvarelse:
Høringsinstansene inviteres videre til å gi innspill om behov og nytte av
- en samlet oversikt over kommunenes forvaltning av byggeforbudet i strandsonen (100metersbeltet) og bruken av dispensasjoner, herunder også statsforvalterens behandlingspraksis,
- en vurdering av kommunenes ansvar for, og håndheving av allemannsretten, og behov for
ressurser til dette,
- en vurdering av håndhevingsmulighetene i aktuelle regelverk, bl.a. Plan- og bygningsloven og
Friluftsloven, også med hensyn til små kommuners ressurser opp mot ressursrike aktører.
- en vurdering av behov for sanksjonsmuligheter for overtredelser på dette feltet, for at aktuelle
myndigheter (herunder politiet, statsforvalteren og kommunene) skal settes i stand til å
håndheve lovverket.
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97/21 Høringssvar - Forslag til regulering av konverteringsterapi
Behandlet av
1 Vestfold og Telemark ungdomsråd
2 Hovedutvalg for kultur, folkehelse, tannhelse og
idrett
3 Fylkesutvalget

Møtedato
16.09.2021
22.09.2021

Saknr
54/21
59/21

29.09.2021

97/21

Innstilling fra fylkesdirektøren
1. Høringssvaret vedtas slik det foreligger i vedlagte dokument (vedlegg 1).
2. Vestfold og Telemark fylkeskommune understreker i sitt høringssvar behovet for å innføre et
absolutt forbud mot å utføre konverteringsterapi overfor alle barn, også de mellom 16 og 18 år.

Vestfold og Telemark ungdomsråd har behandlet saken i møte 16.09.2021 sak 54/21
Møtebehandling
Representanten Viljam Steinsett Strøm fremmet følgende fellesforslag:
Ungdomsrådet tar saken til orientering med følgende tillegg:
VTU støtter forslaget om å heve aldersgrensen til 18 år. VTU ønsker også en tydelig definering av
konverteringsterapi, for å få et tydelig skille mellom veiledning og konverteringsterapi.

Votering
Fellesforslaget ble enstemmig vedtatt.
Uttalelse
Ungdomsrådet tar saken til orientering med følgende tillegg:
VTU støtter forslaget om å heve aldersgrensen til 18 år. VTU ønsker også en tydelig definering av
konverteringsterapi, for å få et tydelig skille mellom veiledning og konverteringsterapi.

Hovedutvalg for kultur, folkehelse, tannhelse og idrett har behandlet saken i møte 22.09.2021
sak 59/21
Møtebehandling
Representanten Sigvald Oppebøen Hansen (Ap) fremmet følgende tilleggsforslag på vegne av Ap,
Sp, Frp, MDG og SV:
Vestfold og Telemark fylkeskommune mener prinsipielt at det skal være forbud mot å utføre, og
markedsføre konverteringsterapi overfor alle mennesker, uavhengig av alder. I tillegg bør
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begrepet «behandlingslignende» fjernes fra definisjonen, slik at det omhandler alle handlinger
som har til hensikt å endre noens legning.
Videre mener vi at loven også bør omfatte forbud mot konverteringsterapi i utlandet.
Vår vurdering er at konverteringsterapi er et overgrep for å endre legningen til et menneske.
Konverteringsterapi kan også frata mennesker deres selvbilde og i verste fall føre til selvmord,
angst og depresjoner.
Vi er kjent med lovavdelingens vurderinger og tolkning i forhold til bestemmelsene i Den
europeiske menneskerettskonvensjonen (EMK), men mener likevel at vårt syn ikke bryter med
disse bestemmelsene.
Konverteringsterapi kan være et overgrep mot mennesker i en sårbar situasjon som også kan
tolkes som et brudd på menneskerettighetene, slik vi ser det.

Votering
Innstillingen fra fylkesdirektøren ble enstemmig vedtatt.
Forslaget fra Hansen ble vedtatt mot tre stemmer (3 H).
Ny innstilling
1. Høringssvaret vedtas slik det foreligger i vedlagte dokument (vedlegg 1).
2. Vestfold og Telemark fylkeskommune understreker i sitt høringssvar behovet for å innføre et
absolutt forbud mot å utføre konverteringsterapi overfor alle barn, også de mellom 16 og 18
år.
3. Vestfold og Telemark fylkeskommune mener prinsipielt at det skal være forbud mot å utføre,
og markedsføre konverteringsterapi overfor alle mennesker, uavhengig av alder. I tillegg bør
begrepet «behandlingslignende» fjernes fra definisjonen, slik at det omhandler alle
handlinger som har til hensikt å endre noens legning.
Videre mener vi at loven også bør omfatte forbud mot konverteringsterapi i utlandet.
Vår vurdering er at konverteringsterapi er et overgrep for å endre legningen til et menneske.
Konverteringsterapi kan også frata mennesker deres selvbilde og i verste fall føre til
selvmord, angst og depresjoner.
Vi er kjent med lovavdelingens vurderinger og tolkning i forhold til bestemmelsene i Den
europeiske menneskerettskonvensjonen (EMK), men mener likevel at vårt syn ikke bryter
med disse bestemmelsene.
Konverteringsterapi kan være et overgrep mot mennesker i en sårbar situasjon som også kan
tolkes som et brudd på menneskerettighetene, slik vi ser det.
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Fylkesutvalgets behandling i møte 29.09.2021

Møtebehandling
Representanten Gunn Marit Helgesen (H) fremmet følgende forslag:
1. Høringssvaret vedtas slik det foreligger i vedlagte dokument (vedlegg 1).
2. Vestfold og Telemark fylkeskommune understreker i sitt høringssvar behovet for å innføre et
absolutt forbud mot å utføre konverteringsterapi overfor alle barn, også de mellom 16 og 18 år.

Det ønskes også en tydelig definering av konverteringsterapi, for å få et tydelig skille mellom
veiledning og konverteringsterapi.

Votering
Innstilling fra hovedutvalg for kultur, folkehelse, tannhelse og idrett satt opp mot forslaget fra
Helgesen:
Innstillingen fra hovedutvalget ble vedtatt med 11 stemmer (6 AP, 2 SP, 1 SV, 1 V, 1 FrP) mot 4
stemmer (3 H, 1 Krf) avgitt for forslaget fra Helgesen.
Vedtak
1. Høringssvaret vedtas slik det foreligger i vedlagte dokument (vedlegg 1).
2. Vestfold og Telemark fylkeskommune understreker i sitt høringssvar behovet for å innføre et
absolutt forbud mot å utføre konverteringsterapi overfor alle barn, også de mellom 16 og 18
år.
3. Vestfold og Telemark fylkeskommune mener prinsipielt at det skal være forbud mot å utføre,
og markedsføre konverteringsterapi overfor alle mennesker, uavhengig av alder. I tillegg bør
begrepet «behandlingslignende» fjernes fra definisjonen, slik at det omhandler alle
handlinger som har til hensikt å endre noens legning.
Videre mener vi at loven også bør omfatte forbud mot konverteringsterapi i utlandet.
Vår vurdering er at konverteringsterapi er et overgrep for å endre legningen til et menneske.
Konverteringsterapi kan også frata mennesker deres selvbilde og i verste fall føre til
selvmord, angst og depresjoner.
Vi er kjent med lovavdelingens vurderinger og tolkning i forhold til bestemmelsene i Den
europeiske menneskerettskonvensjonen (EMK), men mener likevel at vårt syn ikke bryter
med disse bestemmelsene.
Konverteringsterapi kan være et overgrep mot mennesker i en sårbar situasjon som også kan
tolkes som et brudd på menneskerettighetene, slik vi ser det.
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98/21 Orientering om gjennomført representantskapsmøte i
Kraftkompetanse KO
Behandlet av
1 Hovedutvalg for klima, areal og plan
2 Fylkesutvalget

Møtedato
23.09.2021
29.09.2021

Saknr
68/21
98/21

Innstilling fra fylkesdirektøren
Saka blir tatt til orientering.

Hovedutvalg for klima, areal og plan har behandlet saken i møte 23.09.2021 sak 68/21
Møtebehandling

Votering
Innstilling fra fylkesdirektøren ble enstemmig vedtatt
Ny innstilling
Saka blir tatt til orientering.

Fylkesutvalgets behandling i møte 29.09.2021

Møtebehandling/votering
Innstilling fra hovedutvalg for klima, areal og plan ble enstemmig vedtatt
Vedtak
Saka blir tatt til orientering
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Representanten Kathrine Kleveland (SP) ble meddelt permisjon etter behandling av sak 98/21
Det var etter dette 14 representanter til stede i møtet.

99/21 Endring i lova om flagging på kommunanes offentlege bygningar revidering av fylkeskommunens flaggpolitikk
Behandlet av
1 Fylkesutvalget
2 Fylkestinget

Møtedato
29.09.2021
05.10.2021

Saknr
99/21
153/21

Innstilling frå fylkesdirektøren
1. Vestfold og Telemark fylkeskommune (VTFK) følger gjeldande lov om flagging og Noregs
offisielle flaggkalender.
Det skal òg flaggast på følgande dagar ved fylkeshusa i Skien og Tønsberg: Dagen for
kommune- og fylkestingsval, FN-dagen og i samband med pride-arrangement.
2. Ved VTFK sine einingar skal det flaggast etter Noregs offisielle flaggkalendar, FN-dagen og i
samband med pride-arrangement.
3. Fylkestinget delegerer til fylkesdirektøren å ta avgjerd i saker om ytterlegare flagging i
samband med arrangement, markering eller merkedag av allmenn interesse.

Fylkesutvalgets behandling i møte 29.09.2021

Møtebehandling/votering
Innstilling fra fylkesdirektør pkt 1-3 ble enstemmig vedtatt med 14 stemmer.
Ny innstilling
1. Vestfold og Telemark fylkeskommune (VTFK) følger gjeldande lov om flagging og Noregs
offisielle flaggkalender.
Det skal òg flaggast på følgande dagar ved fylkeshusa i Skien og Tønsberg: Dagen for
kommune- og fylkestingsval, FN-dagen og i samband med pride-arrangement.
2. Ved VTFK sine einingar skal det flaggast etter Noregs offisielle flaggkalendar, FN-dagen og i
samband med pride-arrangement.
3. Fylkestinget delegerer til fylkesdirektøren å ta avgjerd i saker om ytterlegare flagging i
samband med arrangement, markering eller merkedag av allmenn interesse.
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100/21 Oppdatert møteinnkalling med uttalelser og nye innstillinger Fylkesutvalget 29.09.2021
Behandlet av
1 Fylkesutvalget

Møtedato
29.09.2021

Innstilling fra fylkesdirektøren
Saken tas til orientering.

Møtebehandling/votering
Innstillingen ble enstemmig vedtatt med 14 stemmer.
Vedtak
Saken tas til orientering
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Saknr
100/21
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