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

KS Agenda Møtesenter, Haakon VIIs gate 9, Oslo
12. september 2016 kl. 1030-1800

Til stede:

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

Forhandlingsutvalget møtte Harald Horne (prosjektleder for KS’ regionprosjekt) ved møtestart
1030. Horne gav bl.a. en nyttig orientering om status i reformarbeidet i landets forskjellige
fylkeskommuner.
Videre møtte forhandlingsutvalget statsråd Jan Tore Sanner i regjeringskvartalet fra 1400-1515.
Her orienterte statsråden om arbeidet med regionreformen, mens fylkesordførerne orienterte om
forhandlingene om å etablere en ny region Agder. Videre tok forhandlingsutvalget opp temaer av
betydning for å utvikle regionen, bl.a. med hensyn til oppgaver, statlige arbeidsplasser og tiltak for
å bedre levekår.

Sak Drøfting
1

Referater fra møtene 12. og 24. august 2016
Referater fra møtene 12 og 24. august godkjennes. Terje Damman orienterte om ny
møtedato med Rogaland 26. september kl. 1700 i Kristiansand. Sakslisten ble gjennomgått og
revidert.

2

Møte med statsråden – drøfting av aktuelle temaer
Temaer til møtet med kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner ble
gjennomgått og drøftet. Med hensyn til nye oppgaver til større regioner fattet Aust-Agder
fylkesting vedtak om dette i sak 9/2015, mens Vest-Agder fylkesting gjorde vedtak i sak
4/2015.
Det var enighet i forhandlingsutvalget om å understreke at det regionale folkevalgte nivået
som hovedregel bør beholde dagens fylkeskommunale oppgaver, i tillegg til å få overført nye
oppgaver bl.a. med hensyn til Statens vegvesens regionapparat/fylkesavdelinger, kulturrådet
og tildelinger til regionale formål fra kulturdepartementet, deler av Forskningsrådets
programmer og en større del av virkemiddelapparatet for regional utvikling. Videre bør nye
folkevalgte regioner få et større ansvar innenfor klima og miljø.

3

En ny region Agder
Utredningen ble gjennomgått og drøftet. Fylkesrådmennene innarbeider forslag til justeringer
og endringer.
Oversikten over fylkeskommunale arbeidsplasser tas inn i utredningen til neste møte. Østre
Agder deles inn i to geografiske områder. I tillegg til det som er omtalt i notatet er
fylkeskommunene involvert i en rekke virksomheter med betydning for regionen.
Til neste møte sendes utkast til utredning uten sporbare rettinger i teksten.
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Lokalisering av aktuelle virksomheter
Ulike modeller for lokalisering av aktuelle virksomheter ble drøftet med bakgrunn i utsendt
notat fra fylkesrådmennene. Til neste møte undersøkes forhold knyttet til aktuelle
arbeidsplasser i skatteetaten, Bufetat, IMDi og UDI.

5

Eventuelt
Tidsrammen for møtet 22. september utvides. Ny tidsramme blir klokken 0900-1700. De
ansattes representanter inviteres til om lag en times drøfting fra klokka 0900. Utkastet til
utredning sendes de ansattes representanter i forkant av møtet, merket «unnt. off.» og med
forbehold om endringer. Forhandlingsutvalget ønsker å benytte anledningen til å drøfte
forhold som vedrører organisasjonenes ansatte, bl.a. med bakgrunn i aktuelle deler av
kapitlene 3 og 8.
Det utarbeides informasjonsskriv fra dagens møter. I skrivet omtales møtene med Harald
Horne og Jan Tore Sanner, videre fremdrift, høringsperiode og fylkesutvalgssakene om
eventuell fullmakt til forhandlingsutvalget i forbindelse med høringen.
Det avholdes ikke felles fylkesutvalgsmøte 11.-12. oktober.
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