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

Fylkeshuset, Arendal
24. august 2016 kl. 0900

Til stede:

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

Forfall:

Tine Sundtoft

Ansatterepresentantene Randi Gunsteinsen, Vidar Skrove, Vemund Jensen, Anne Cathrine
Fodstad, Kjell Holthe, Synnøve H. Prebensen og Bjørg Hellem deltok under sak 1.
Tellef Inge Mørland ønsket velkommen og ledet møtet.

Sak Drøfting
1

Dialog med de ansattes representanter
Møteleder orienterte om prosessen så langt. Spørsmål vedr. bl.a. høring, lokalisering og
ivaretagelse av ansatte ble tatt opp. En viktig utfordring fremover blir å beholde
kompetansen i organisasjonene. Det bør tidlig utarbeides en omstillingsavtale med hensyn til
overgangsordninger mv. Nettsiden www.regionagder.no skal være klar til 13. september og
vil inneholde informasjon om regionforhandlingene.
Randi Gunsteinsen påpeker at dialogen med de ansattes representanter foregår som samtaler,
ikke drøftinger, jf. begrepsbruk i lov- og avtaleverk. Med hensyn til lokalisering viser Bjørg
Hellem til at klima- og miljøhensyn må ivaretas. Hellem foreslår videre at en målsetting med
en ny region Agder bør være «å bidra til å utvikle det regionale folkevalgte nivået slik at
fylkeskommunen kan ta på seg nye oppgaver».
Fylkesordførerne oppsummerte dialogen.

2

Referat fra møtet 11. august 2016
Referatet fra møtet 11. august godkjennes. Til neste møte i forhandlingsutvalget utarbeides
også et kort referat fra møte i forhandlingsutvalget 12. august 2016.
Sakslisten ble gjennomgått og revidert.

3

Orienteringer
Forhandlingsutvalget drøftet dialogen med KS og omkringliggende fylkeskommuner. Det er
ønskelig å møte Harald Horne vedr. KS’ regionprosjekt 12. september.
Terje Damman redegjorde for møtet med arbeids- og velferdsdirektør Sigrun Vågeng under
Arendalsuka. NAVs pågående omstillingsprosess og eventuelle konsekvenser av
regionreformen ble drøftet. Forhandlingsutvalget forholder seg til fylkesdirektørene i det
videre arbeidet.

3

Statlig sysselsatte i Aust-Agder og Vest-Agder
Til møtet var det utarbeidet en oversikt basert på bakgrunnstallene fra SSB. Denne
oversikten ble gjennomgått og drøftet. Til neste møte utarbeider fylkesrådmennene en
oversikt over aktuelle virksomheter fordelt mellom regionene i Agder (basert på
regionrådenes respektive områder).

4

En ny region Agder
Utredningen ble gjennomgått og drøftet. Spørsmål vedr. bl.a. styreform, statlig sysselsatte og
prinsipper for lokalisering ble drøftet. Det skal tas hensyn til utviklingen i hele regionen.
Videre drøftet forhandlingsutvalget innspillene fra de ansattes representanter. Forhold bl.a.
med hensyn til partssammensatt utvalg, omstillingsavtale og klima/miljøhensyn ved valg av
lokalisering planlegges omtalt i utredningen.
Fylkesrådmennene innarbeider forslag til justeringer og endringer. Til neste møte utarbeides
en liste over problemstillinger som må vurderes spesielt. I tillegg utarbeides et notat med
alternative «modeller» for valg av lokalisering.

5

Eventuelt
5.1 Møte med statsråden 12. september
Til møtet ble det ettersendt et notat vedr. problemstillinger til møtet med statsråd Jan Tore
Sanner 12. september. I tillegg til temaene som berøres i notatet ønsket forhandlingsutvalget
å drøfte
-

forhold vedr. forslaget om å overføre tannhelsetjenesten til kommunene
innholdet i regjeringens gjennomgang av «de statlige regiongrensene i lys av de nye
grensene for folkevalgte regioner» (Meld. St. 22 (2015-2016))
regionale utviklingsmidler
tiltak for å sikre at forhandlingsresultatet vil stå ved lag over tid
øvrige tiltak for å bedre levekår, utvikle regionen og balansere regionens
sysselsettings- og kompetansesituasjon

Mandatfordeling ved stortingsvalg føres opp som siste punkt under eventuelt.
Utkast til brev til statsråden om temaer til møtet sendes forhandlingsutvalget på e-post.
5.2 Nabosamtaler med Rogaland
Dato for nabosamtaler med Rogaland blir 2. september.
5.3 Neste møte
Forhandlingsutvalget møtes i KS-huset i Oslo 12. september fra 1000-1800, inkludert møter
med statsråden og KS’ regionprosjekt.

DOT

