Møte mellom forhandlingsutvalgene i Aust-Agder og Vest-Agder
fylkeskommuner
Sted: Fylkeshuset, Arendal
Tid: 23. mai 2016 kl. 0900-1230
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).
Terje Damman ønsket velkommen. Tellef Inge Mørland ledet møtet.
Sak Drøfting
1
Godkjenning av referat og saksliste
Referat fra møtet 27. april godkjennes.
Før forhandlingsutvalgene gikk videre på sakslisten, ønsket Tellef Inge Mørland en prinsipiell
drøfting av hvordan de videre forhandlingene gjennomføres. Mørland ba om en prosess der
det først utarbeides en oversikt over de ulike problemstillingene som må avklares i
forhandlingene, slik at man kan ta den overordnede politiske diskusjonen i forkant av at
fylkesrådmennene lager et skriftlig utkast til de ulike kapitlene i utredningen. Han hevdet
blant annet at det er uheldig når man får skriftlige kapittelutkast, der forhold som berører de
ansatte er tatt opp, uten at de ansatte er involvert i forkant.
Forhandlingsutvalgenes øvrige medlemmer gav sin tilslutning til at prinsipielle forhold som
vedrører temaer i utredningen avklares i etterkant av at skriftlige utkast fra fylkesrådmennene
legges frem.
2

Kommunikasjonsstrategi og samhandling med tillitsvalgte
Forslag til kommunikasjonsstrategi ble drøftet basert på det utsendte utkastet.
Basert på innspillene i møtet vil fylkesrådmennene legge frem revidert
kommunikasjonsstrategi til forhandlingsutvalgenes kommende møte. Når det gjelder
spørsmålet om eksterne nettsider, ser administrasjonene videre på mulighetene for å bruke
regionagder.no (alternativ 1), med lenker fra vaf.no og aafk.no.

3

Disposisjon for utredningen
Forhandlingsutvalgene drøftet det utsendte forslaget til disposisjon. Fylkesrådmennene tar
med innspillene fra forhandlingsutvalgene i det videre arbeidet.
Fylkestingenes vedtak i april refereres i sin helhet i utredningen. Videre vil utredningen – i
tråd med fylkestingenes tidligere vedtak – omtale ønsket om nye oppgaver til nye folkevalgte
regioner.
Fylkesrådmennene sørger for oversikt over fordelingen av de statlige arbeidsplassene i
regionen, og undersøker hvordan KMD arbeider videre med spørsmål vedr. valgkretser til
Stortinget, mandatfordeling mv.

4

Utkast til kapittel 2: En ny region Agder
Det utsendte utkastet ble drøftet. Målsettingene for en ny region Agder må drøftes i felles
fylkesutvalgsmøte i august.
Målsettinger med hensyn til sykehusene i regionen skal drøftes mer inngående senere i
utredningsarbeidet.
Fylkesrådmennene sender ut reviderte utkast til forhandlingsutvalgenes kommende møte,
basert på innspillene som fremkom i møtet.

5

Utkast til kapittel 3: Formelle rammer
Flertallet ser det som naturlig at 1.1.2020 velges som ikrafttredelsesdato for en eventuell ny
region Agder.
For øvrig sender fylkesrådmennene ut reviderte utkast til forhandlingsutvalgenes kommende
møte, basert på innspillene som fremkom i møtet.

6

Møteplan
Det var enighet om følgende møtetidspunkter for forhandlingsutvalgene:








10. juni 1400-1700 i Grimstad. Fire tillitsvalgte fra Aust-Agder og tre tillitsvalgte fra
Vest-Agder inviteres til møtet.
28. juni 0900-1200 i Kristiansand.
11. august 0900-1200, før felles fylkesutvalgsmøte.
24. august 1000-1300 i Arendal.
12. september 0900-1200 i Kristiansand.
22. september 0900-1200 i Arendal.
3. oktober 0900-1200 i Kristiansand.

I tillegg legges det opp til felles fylkesutvalgsmøte 11.-12. oktober.

