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

Strand Hotel Fevik
11. august 2016 kl. 0900-1100

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)

Tellef Inge Mørland ønsket velkommen og ledet møtet.
Forslag til saksliste ble gjennomgått og godkjent.

Sak Drøfting
1

Referat fra møtet 28. juni 2016
Referat fra møtet 28. juni 2016 godkjennes.

2

Notat om samarbeid innen tjenesteproduksjon
Notatet tas til orientering.

3

Utkast til kapitlene «Bakgrunn», «Administrative forhold» og «Høring»
Utkastene til nye kapitler ble drøftet. Fylkesrådmennene innarbeider forslag til justeringer og
endringer.
Teksten om prosess og involvering oppdateres etter rundebordskonferanse og felles
fylkesutvalg, og med tekst om kontakten med omkringliggende fylkeskommuner. Tore
Askildsen foreslo enkelte endringer i oppbyggingen av kapitlet «Administrative forhold».
Det skrives en kort sak til fylkesutvalgene der det foreslås at disse kan ta til etterretning at
utredningen sendes på høring når denne foreligger. Utredningen kan sendes på høring med
mulighet for at alle interesserte organisasjoner og enkeltpersoner får anledning til å uttale seg.
Samtidig kan det utarbeides en liste over relevante organisasjoner som bør inviteres til å
uttale seg.
Oversikten fra SSB med hensyn til fordeling av statlige arbeidsplasser i regionen bør være
klar til neste møte. Videre er det behov for mer informasjon om fordelingen av
arbeidsplasser i NAV og i vegvesenet.

4

Forberedelser til rundebordskonferanse/felles fylkesutvalgsmøte
Gjennomføring av rundebordskonferanse og felles fylkesutvalgsmøte 11.-12. august ble
drøftet i møtet.

5

Eventuelt
Tellef Inge Mørland redegjorde for vedtaket i Telemark fylkesting om videre arbeid med
regionreformen. Et forslag om å innlede forhandlinger med Agder ble avvist med 16 mot 25
stemmer.
Terje Damman redegjorde for kontakt med Rogaland. Det blir forhandlinger mellom
Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane fylkeskommuner.

Arild Eielsen redegjorde for kontakt med Harald Horne (KS) og forespørsel om møte med
statsråd Jan Tore Sanner.
DOT

