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

Fylkeshuset i Arendal
22. september 2016 kl. 0900-1700

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)

Ansatterepresentantene Randi Gunsteinsen, Vidar Skrove, Vemund Jensen, Anne Cathrine
Fodstad, Atle Oanes og Bjørg Hellem deltok under sak 1.
Tellef Inge Mørland ønsket velkommen og ledet møtet.

Sak Drøfting
1

Dialog med de ansattes representanter
De ansattes representanter gav i hovedsak positive tilbakemeldinger til det foreløpige utkastet
av utredningen om en ny region Agder. Utkastet var på forhånd sendt ut til representantene.
Det ble gitt en rekke innspill til utredningen generelt og forhold som vedrører ansatte i
organisasjonene spesielt. Forhandlingsutvalgets medlemmer kommenterte innspillene og vil
drøfte disse videre i møtet.

2

Referat fra forhandlingsutvalgets møte 12. september 2016
Referatet fra møtet 12. september godkjennes.

3

Referat fra møte mellom forhandlingsutvalgene i Aust-Agder, Vest-Agder og Rogaland
Referatet fra møtet mellom forhandlingsutvalgene i Aust-Agder, Vest-Agder og Rogaland
godkjennes.
Det avholdes nytt møte med Rogaland 26. september i Kristiansand. Forhold vedr. evt.
lukking av møtet ble drøftet. Fylkesrådmennene undersøker dette videre.

4

Liste over høringsinstanser
Et utkast til liste over høringsinstanser var utsendt på forhånd. Listen ble godkjent med
følgende endringer:





Ungdommens fylkesting (UFT) i Vest-Agder tas inn på listen.
Dersom det gjøres endringer i utredningen som innebærer at flere virksomheter
omtales, skal disse også inn på listen.
Fylkesrådmennene undersøker om det er flere næringsforeninger som bør tas inn på
listen.
Med unntak av GCE NODE, NCE Eyde, Usus og Digin tas klyngene ut av listen.

Høringsfrist blir 11. november. Høringsinnspillene oppsummeres og kommenteres i
fylkestingssakene til 13. desember.

5

Forhandlinger om administrative forhold mv.
Administrasjonen delte ut et kort notat vedr. organisasjonene til Skatteetaten, Bufetat, UDI
og IMDi.
Forhandlingsutvalget drøftet deretter alternative løsninger vedr. lokalisering.

6

En ny region Agder
Utredningen i sin helhet ble gjennomgått og drøftet. Fylkesrådmennene innarbeider forslag
til justeringer og endringer.
Videre drøftet forhandlingsutvalget innspillene fra de ansattes representanter. Flere av disse
tas inn i utredningen. Med hensyn til enkelte andre innspill kan disse etter
forhandlingsutvalgets vurdering være naturlige å drøfte videre i forbindelse med utarbeiding
av en omstillingsavtale. Administrasjonen orienterer de ansattes representanter om dette.
Nytt revidert utkast til utredning sendes forhandlingsutvalget med sporede endringer.

7

DOT

Eventuelt
 Det sendes ikke ut informasjonsskriv fra dette møtet.
 Opplegget for forhandlingsutvalgets siste møte 3. oktober ble drøftet.
Organisasjonenes ansatte og de ansattes representanter informeres før eller samtidig
som informasjon går ut til offentligheten. Det utarbeides to alternative opplegg med
utgangspunkt i informasjonsmøter a) 3. oktober og b) 4. oktober.
 Møtekalender for politiske møter i 2017 ble drøftet. Det bør legges inn alternative
datoer for evt. fellesmøte mellom fylkestingene og møter for evt. fellesnemnd.
 Forhandlingsutvalget møtes til nytt møte 26. september klokka 1900 i Kristiansand.

