Møte mellom forhandlingsutvalgene i Aust-Agder og Vest-Agder
fylkeskommuner
Sted:
Tid:

Dahlske videregående skole, Grimstad
10. juni 2016 kl. 1400-1700

Til stede:

Terje Damman, Tore Askildsen, Tellef Inge Mørland, Jon-Olav Strand, Torunn
Ostad (forhandlingsutvalgene)
Tine Sundtoft, Kristin Tofte Andresen, Arild Eielsen, John G. Bergh, Dag Ole
Teigen (administrasjonene)

Forfall:

Randi Øverland

Ansatterepresentantene Randi Gunsteinsen, Vidar Skrove, Vemund Jensen, Anne Cathrine
Fodstad, Atle Oanes, Kjell Holthe og Inger Johanne Engmark deltok under sak 1.
Fylkesordførerne ønsket velkommen. Tellef Inge Mørland ledet møtet.
Sak Drøfting
1
Dialog med ansatterepresentantene
Fylkesordførerne orienterte om prosessen så langt. Fylkesrådmennene ivaretar
arbeidsgiveransvaret og har dialog med ansatterepresentantene på vanlig måte.
Rammer for prosess og involvering ble drøftet.
Videre drøftet man forskjellige temaer med betydning for fylkeskommunenes ansatte. Blant
temaene som ble nevnt i møtet var spørsmål om bl.a. jobbgaranti, lokalisering, reiseavstand,
midler til kompetanseheving og omskolering, eventuelle konsekvenser for tilbud i de
videregående skolene og prosess for samkjøring av fylkeskommunenes reglementer på
forskjellige områder.
Fylkesordførerne oppsummerte dialogen. Mange av temaene som ble drøftet i møtet behøver
ikke utredes før fylkestingenes vedtak i desember. Det er naturlig med dialog mellom
fylkesrådmennene og ansatterepresentantene om hvilke temaer som bør avklares til hvilke
tidspunkt. Basert på dette utarbeider fylkesrådmennene en liste som behandles i
forhandlingsutvalgenes møte 28. juni.
2

Referat fra møtet 23. mai 2016
Referat fra møtet 23. mai godkjennes.

3

Revidert kommunikasjonsstrategi og utkast til ansattinformasjon
Revidert kommunikasjonsstrategi godkjennes.
Utkast til interninformasjon godkjennes med oppdateringer knyttet til dialogen med
ansatterepresentantene under sak 1. Interninformasjonen sendes også fylkestingenes
medlemmer.
Til forhandlingsutvalgenes kommende møter utarbeides et kort notat som oppsummerer
temaer det er enighet om. Notatene skal utarbeides på en slik måte at disse – om ønskelig –
skal kunne sendes både presse, fylkestingsmedlemmer og ansatte (via interne nettsider).

4

Dialog med KMD
Embetsverket i KMD har gitt tilbakemeldinger på spørsmål knyttet til regionreformens
konsekvenser for valgordningen, lokaliseringen av statlige arbeidsplasser i regionen og
konsekvenser for inntektssystemet.
Blant disse temaene er det mest aktuelt å følge opp spørsmål vedr. lokalisering av statlige
arbeidsplasser i regionen.
Det utarbeides brev som sendes fra fylkesordførerne til statsråden. I brevet redegjøres det for
fylkestingenes vedtak om å gi mandat til forhandlinger om å etablere en ny region Agder.
Som del av forhandlingene vil det være naturlig å drøfte lokaliseringen av enkelte statlige
virksomheter i regionen. Det forutsettes at statsråden følger opp dette på egnet måte.

5

Reviderte utkast til kapitlene «En ny region Agder» og «Formelle rammer»
De reviderte utkastene ble drøftet. Avsnittene om kommune- og regionreformen oppdateres
i tråd med utviklingen i regionen. Fylkesrådmennene innarbeider forslag til justeringer og
endringer.

6

Utkast til kapitlet «En bærekraftig utvikling»
Utkastet ble drøftet i møtet. Teksten utvides med tekst fra LIM-planen om levekår, og med
nytt avsnitt innledningsvis for å vise hvordan bærekraftbegrepet inkluderer sosiale forhold,
levekår mv. Teksten om levealdersutvikling oppdateres med kort omtale av forholdene i
Agder.

7

Program for felles fylkesutvalgsmøte 11.-12. august
Utkast til programskisse ble drøftet. I tillegg til de eksterne deltagerne som nevnes i utkastet
er det ønske om å invitere fylkesmannen og NAV.
Fylkesrådmennene utarbeider utkast til spørsmål som deltagerne inviteres til å drøfte.
Det avholdes møte mellom Sørlandsrådet og forhandlingsutvalgene hvor bl.a. temaer knyttet
til samferdsel kan drøftes.

8

Eventuelt
Dag Ole Teigen orienterte om fylkesrådmennenes dialog med SSB vedr. statlige sysselsatte i
regionen, og om arbeid knyttet til å utarbeide demografisk oversikt (aldersfordeling) over
fylkeskommunenes ansatte.
Innspill til kommende kapitler i utredningen ble drøftet.
Fylkesrådmennene utarbeider oversikt over temaer som bør drøftes videre, med forslag til
tidspunkt og eventuell deltagelse fra ansatterepresentantene.

DOT

