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

Fylkeshuset, Kristiansand
28. juni 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 og ledet møtet.
Forslag til saksliste ble gjennomgått og godkjent.

Sak Drøfting
1

Referat fra møtet 10. juni 2016
Referat fra møtet 10. juni 2016 godkjennes.

2

Reviderte utkast til kapitlene «En ny region Agder», «Formelle rammer» og «En bærekraftig utvikling»
De reviderte utkastene ble drøftet på nytt. Fylkesrådmennene innarbeider forslag til justeringer
og endringer.

3

Utkast til nye kapitler: «Et fremtidsrettet tjenestetilbud», «Økonomiske konsekvenser» og «Politisk system»
Utkastet til nye kapitler ble drøftet. Fylkesrådmennene innarbeider forslag til justeringer og
endringer. Fylkesrådmennene utarbeider også et stikkordsmessig notat med liste over områder
hvor det kan være synergieffekter. Dette notatet drøftes i kommende møte 11. august.

4

Felles fylkesutvalgsmøte 11.-12. august – program og spørsmål til innledere
Møtet arrangeres som en rundebordskonferanse, og utkastet til spørsmål omformes til
«aktuelle problemstillinger». Det avholdes møte i Sørlandsrådet 11. august.

5

Utkast til videre møteplan med temaer til behandling
Utkastet ble godkjent med følgende endringer:
- De ansattes representanter inviteres til å delta både 24. august og 12. september.
- Møtene 24. august og 12. september utvides til heldagsmøter (0900-1600).
- Møtet 22. september får varighet fra 0900-1330.

6

Utkast til informasjon om forhandlingene
Utkast til informasjon om forhandlingene ble drøftet. Revidert utkast sendes
forhandlingsutvalgenes medlemmer via e-post.

7

Brev til KMD fra fylkesordførerne
Utkast til brev ble drøftet. Revidert utkast sendes KMD etter at dette er klarert med
fylkesordførerne.

8

Eventuelt
Fylkesordførerne i Aust-Agder og Vest-Agder orienterte fra samtaler med henholdsvis
Telemark og Rogaland.
Fylkesrådmennene arbeider med å utarbeide oversikt over antallet årsverk hos

Fylkesmannen, NAV og i sams vegadministrasjon.
I forkant av fylkesutvalgenes felles møte i august sørger fylkesrådmennene for at
fylkesutvalgenes medlemmer får tilsendt Stortingets vedtak om regionreformen, utkastet til
kapitlet om politiske forhold, informasjonsskrivene i forbindelse med forhandlingsutvalgets
møter 10. og 28. juni og en liste med aktuelle problemstillinger.
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