Møtet mellom forhandlingsutvalgene i AAFK og VAF
Sted: Fylkeshuset, Kristiansand
Tid: 27.4.16, kl 18.15-20.55
Til stede: Tore Askildsen, Tellef Inge Mørland, Jon-Olav Strand, Randi Øverland,
Torunn Ostad, Arild Eielsen, John G. Bergh, Kristin Tofte Andresen og Tine Sundtoft.
Forfall: Terje Damman
Tore Askildsen ønsket velkommen. Tellef Inge Mørland ledet møtet.
Følgende ble gjennomgått:
1. Oppsummering av fylkestingenes vedtak.
Det ble oppsummert fylkestingenes vedtak og hva de betyr for veien videre. Klart
flertall begge steder for å forhandle om ett Agder. Det ble gjort likelydende vedtak
om å ha dialog med andre fylkeskommuner. Det skal være en representativ
innbyggerundersøkelse i Aust-Agder. Det skal ikke være tilsvarende undersøkelse i VA.Fylkestinget skal holdes fortløpende orientert. Høringer er naturlig del av
prosessen.
Det kan være naturlig å ta opp innholdet i innbyggerundersøkelsen i det felles
forhandlingsutvalget.
AAFK har ikke fått respons fra Telemark på sin henvendelse om nabosamtale. Det vil
ikke være forhandling med Telemark. Det ble understreket at nå er mandatet å
forhandle om ett Agder. Det er naturlig at Vestfold fylkeskommune og VAF blir med
som observatører på et møte mellom AAFK og Telemark fylkeskommune.
Må holde hverandre orientert vedrørende nabosamtaler.
Det ble videre diskutert at spørsmålet om åpenhet kontra nå er annerledes når vi
skal inn i konkrete forhandlinger. Selve forhandlinger må være lukket, men det
krever åpenhet underveis om forhandlingene. Må ikke skape en mistenksomhet om
hva skjer. Det kan være en lukket sekvens først, og at forhandlingsutvalgene møter
pressen etterpå.
2. Meningsmålinger.
Det var en runde på meningsmålingene som har vært presentert i
Fædrelandsvennen og Agderposten. Det ble konstatert at det er større motstand i
østre deler av Aust-Agder og i vestre deler av Vest-Agder. Det har vært en bevegelse
i Aust-Agder, men fremdeles motstand mot ett Agder i Aust-Agder.
3. Fremdrift videre.
Innholdsfortegnelsen fra forrige utredning ble gjennomgått. Mye fra den utredningen
kan oppdateres. Nytt moment er regionreformen og mulighet for forsøk for å få nye
oppgaver. Stortingsmeldingen skal behandles før sommeren. Utflytting av statlige

arbeidsplasser kan også være et moment. Det at Agder nå er i gang med
forhandlinger bør brukes som et argument for å få oppgaver. Det meddeles KS.
Forhandlingsutvalgene skal få oversendt tidligere utredninger.
Det er behov for å se på den statlige fordelingen av arbeidsplasser på Agder. Hva
kan og hva skal det forhandles om? NAV er i gang med å se på sin organisering.
Det var enighet om å finne en struktur på temavise forhandlinger.
4. Ressurser i utredningsarbeidet.
Rådgiver Dag Ole Teigen, AAFK, blir prosjektleder. John G. Bergh og Kristin Tofte
Andresen går inn i skrivegruppe sammen med Teigen.
5. Forankring
Det er viktig å bygge tillit mellom folkevalgte i de to fylkeskommunene og mellom
administrativt ansatte i de to fylkeskommunene.
De tillitsvalgte må involveres. Under utredningsarbeidet er det naturlig å holde de
tillitsvalgte orientert i de ordinære møtene fylkesrådmannen har med de tillitsvalgte.
Det er naturlig å orientere om forhandlingene i Sørlandsrådet og regionrådsmøter for
å holde kommunene orientert om prosessen.
6. Møter
Det var enighet om å avholde et felles fylkesutvalg 11.-12. august. I den forbindelse
kan det være aktuelt å invitere eksterne inn til en høring.
Neste møte for de to de forhandlingsutvalgene blir mandag 23. mai kl 9-13,
Fylkeshuset, Arendal.

