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Høringsuttalelse fra Arendal bystyre til anbefalingene fra
fylkeskommunenes forhandlingsutvalg
Rådmannens forslag til vedtak:
Arendal bystyre legger til grunn at Aust-Agder ikke kan fortsette som eget fylke / egen region når det i
nær framtid gjennomføres en regionreform i Norge.
Arendal bystyre anser videre en Agderregion basert på dagens to Agderfylker å være for liten til å gi
landsdelen den kraft som trengs i arbeidet med regional utvikling de neste tiårene.
Arendal bystyre vil anbefale etablert en Sørlandsregion bestående av Agderfylkene samt Telemark og
eventuelt Vestfold.
Arendal bystyre anbefaler på denne bakgrunn fylkestingene i Aust – og Vest – Agder å forkaste det
forhandlingsresultat som er lagt fram av de to fylkeskommunenes forhandlingsutvalg 3. oktober 2016.
Arendal bystyre vil for øvrig uttale at dersom det likevel skulle bli vedtatt å etablere region Agder må
forutsetningen være at regiondannelsen bidrar til å styrke landsdelen. Regional utvikling er en
kjerneoppgave for fylkeskommunene, og vil også være det for en eventuell Region Agder. Lokalisering
av regionadministrasjonen og administrasjonen for regionens ulike virksomheter er det sterkeste
regionalpolitiske virkemiddel regionpolitikerne rår over. Østre Agder – regionen i Aust-Agder, Setesdal
og deler av Vestre Vest – Agder må styrkes gjennom regiondannelsen, ikke svekkes.
Arendal bystyre ser svært gjerne at Arendal «bygges opp som hovedsete for regional stat». Men bystyret
vil sterkt understreke at fylkeskommunene i langt større grad er satt til å tenke regional utvikling enn de
enkelte statsetatene. Det vil også være slik at det beste argument for å gjøre Arendal til hovedsete for
regional stat, vil være at fylkesadministrasjonen legges til Arendal. Bystyret mener hovedbegrunnelsen
for å ha et folkevalgt forvaltningsnivå mellom kommune og stat, er at regionalpolitisk viktige beslutninger
kan tas av folkevalgte med nærhet til og kunnskap om det aktuelle fylke/ den aktuelle region.
Tradisjonen i Norge har vært at den enkelte statsetat selv velger hvilken regionstruktur de skal ha.
Vegvesenet, kystverket, kartverket, skatteetaten, NAV, Husbanken, BUF- etat, Arbeidstilsynet osv.
opererer med helt ulike regionstørrelser. Arendal bystyre ser ingen tegn til at staten vil endre sin politikk i
denne forbindelse, og rapporten fra forhandlingsutvalget som nå er lagt fram gir ingen holdepunkter for
at oppbygging av Arendal som hovedsete for regional stat ligger innenfor rammen av det fylkestingene i
Aust- og Vest- Agder kan beslutte. Heller ikke er det lagt fram noe som tyder på at regjeringen har gitt
sin tilslutning til forhandlingsutvalgets ambisjon i denne sammenheng.
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Saksprotokoll - Formannskapet 20.10.2016
Behandling:
Representant Geir Fredrik Sissener (H) fremmet følgende endringsforslag til rådmannens forslag:
Rådmannens avsnitt 4 utgår:
Arendal bystyre anbefaler på denne bakgrunn fylkestingene i Aust – og Vest – Agder å forkaste det
forhandlingsresultat som er lagt fram av de to fylkeskommunenes forhandlingsutvalg 3. oktober 2016.
Representant Geir Fredrik Sissener (H) fremmet følgende tilleggsforslag på vegne av H og FrP
(nytt punkt mellom avsnitt 4 og 5 i rådmannens forslag):
Arendal bystyre ser positivt på at Arendal etableres som en fremtidig administrasjonsby for en fremtidig
region. Arendal bystyre anbefaler at Arendal velges som administrasjonby bestående av både det
statlige fylkesmannsembetet og ny regionadministrasjon. Dette vil være et aktivt og viktig tiltak for å
videreutvikle den Østre delen av Agder og vil i en Agdermodell gi mer enn 300 nye og svært viktige
arbeidsplasser.
Representant Geir Fredrik Sissener (H) fremmet følgende alternative forslag til rådmannens
forslag på vegne av H og FrP:
(Erstatter rådmannens første setning i avsnitt 6):
Arendal bystyre ser også mulighetene knyttet til at Arendal «bygges opp som hovedsete for regional
stat».

Votering:
Rådmannens forslag avsnitt 1, 2 og 3 ble enstemmig vedtatt.
Rådmannens forslag avsnitt 4 ble satt opp mot endringsforslaget fra representant Geir Fredrik Sissener
(H) fremmet på vegne av H og FrP. Rådmannens forslag ble vedtatt med 7 (KrF 1, Ap 1, SV 2, V 1, FrP
2) mot 2 (H 2) stemmer.
Tilleggsforslaget fremmet av representant Geir Fredrik Sissener (H) på vegne av H og FrP ble
enstemmig vedtatt.
Rådmannens forslag avsnitt 5 ble enstemmig.
Alternativt forslag til første setning i rådmannens forslag avsnitt 6, som ble fremmet av representant Geir
Fredrik Sissener (H) på vegne av H og FrP ble satt opp mot rådmannens forslag. Rådmannens forslag
ble vedtatt med 5 (KrF 1, Ap 1, SV 2, V 1) mot 4 (H 2, FrP 2).
Deretter ble resterende tekst i rådmannens avsnitt 6 enstemmig vedtatt.

Representant Maiken Messel (H) fikk permisjon etter voteringen og forlot møtet kl 16.30.
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Innstilling:
Arendal formannskap anbefaler at Arendal bystyret fatter slikt vedtak:
Arendal bystyre legger til grunn at Aust-Agder ikke kan fortsette som eget fylke / egen region når det i
nær framtid gjennomføres en regionreform i Norge.
Arendal bystyre anser videre en Agderregion basert på dagens to Agderfylker å være for liten til å gi
landsdelen den kraft som trengs i arbeidet med regional utvikling de neste tiårene.
Arendal bystyre vil anbefale etablert en Sørlandsregion bestående av Agderfylkene samt Telemark og
eventuelt Vestfold.
Arendal bystyre anbefaler på denne bakgrunn fylkestingene i Aust – og Vest – Agder å forkaste det
forhandlingsresultat som er lagt fram av de to fylkeskommunenes forhandlingsutvalg 3. oktober 2016.
Arendal bystyre ser positivt på at Arendal etableres som en fremtidig administrasjonsby for en fremtidig
region. Arendal bystyre anbefaler at Arendal velges som administrasjonby bestående av både det
statlige fylkesmannsembetet og ny regionadministrasjon. Dette vil være et aktivt og viktig tiltak for å
videreutvikle den Østre delen av Agder og vil i en Agdermodell gi mer enn 300 nye og svært viktige
arbeidsplasser.
Arendal bystyre vil for øvrig uttale at dersom det likevel skulle bli vedtatt å etablere region Agder må
forutsetningen være at regiondannelsen bidrar til å styrke landsdelen. Regional utvikling er en
kjerneoppgave for fylkeskommunene, og vil også være det for en eventuell Region Agder. Lokalisering
av regionadministrasjonen og administrasjonen for regionens ulike virksomheter er det sterkeste
regionalpolitiske virkemiddel regionpolitikerne rår over. Østre Agder – regionen i Aust-Agder, Setesdal
og deler av Vestre Vest – Agder må styrkes gjennom regiondannelsen, ikke svekkes.
Arendal bystyre ser svært gjerne at Arendal «bygges opp som hovedsete for regional stat». Men bystyret
vil sterkt understreke at fylkeskommunene i langt større grad er satt til å tenke regional utvikling enn de
enkelte statsetatene. Det vil også være slik at det beste argument for å gjøre Arendal til hovedsete for
regional stat, vil være at fylkesadministrasjonen legges til Arendal. Bystyret mener hovedbegrunnelsen
for å ha et folkevalgt forvaltningsnivå mellom kommune og stat, er at regionalpolitisk viktige beslutninger
kan tas av folkevalgte med nærhet til og kunnskap om det aktuelle fylke/ den aktuelle region.
Tradisjonen i Norge har vært at den enkelte statsetat selv velger hvilken regionstruktur de skal ha.
Vegvesenet, kystverket, kartverket, skatteetaten, NAV, Husbanken, BUF- etat, Arbeidstilsynet osv.
opererer med helt ulike regionstørrelser. Arendal bystyre ser ingen tegn til at staten vil endre sin politikk i
denne forbindelse, og rapporten fra forhandlingsutvalget som nå er lagt fram gir ingen holdepunkter for
at oppbygging av Arendal som hovedsete for regional stat ligger innenfor rammen av det fylkestingene i
Aust- og Vest- Agder kan beslutte. Heller ikke er det lagt fram noe som tyder på at regjeringen har gitt
sin tilslutning til forhandlingsutvalgets ambisjon i denne sammenheng.

Saksprotokoll - Bystyret 27.10.2016
Behandling:
Representant Geir Fredrik Sissener (H) fremmet følgende tilleggsforslag til nytt avsnitt etter 5
avsnitt i formannskapets innstilling:
Arendal bystyre ser også spennende muligheter knyttet til å flytte statlige institusjoner som Statens
helsetilsyn med ca. 118 ansatte og kulturrådet med ca.119 ansatte fra Oslo til Arendal.
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Representant Nina Jentoft (Ap) tiltrådte og vararepresentant Vigdis Thorbjørnsen (Ap) fratrådte.
Representant Cathrine H. Hall fremmet rådmannens opprinnelige forslag:
Arendal bystyre legger til grunn at Aust-Agder ikke kan fortsette som eget fylke / egen region når det i
nær framtid gjennomføres en regionreform i Norge.
Arendal bystyre anser videre en Agderregion basert på dagens to Agderfylker å være for liten til å gi
landsdelen den kraft som trengs i arbeidet med regional utvikling de neste tiårene.
Arendal bystyre vil anbefale etablert en Sørlandsregion bestående av Agderfylkene samt Telemark og
eventuelt Vestfold.
Arendal bystyre anbefaler på denne bakgrunn fylkestingene i Aust – og Vest – Agder å forkaste det
forhandlingsresultat som er lagt fram av de to fylkeskommunenes forhandlingsutvalg 3. oktober 2016.
Arendal bystyre vil for øvrig uttale at dersom det likevel skulle bli vedtatt å etablere region Agder må
forutsetningen være at regiondannelsen bidrar til å styrke landsdelen. Regional utvikling er en
kjerneoppgave for fylkeskommunene, og vil også være det for en eventuell Region Agder. Lokalisering
av regionadministrasjonen og administrasjonen for regionens ulike virksomheter er det sterkeste
regionalpolitiske virkemiddel regionpolitikerne rår over. Østre Agder – regionen i Aust-Agder, Setesdal
og deler av Vestre Vest – Agder må styrkes gjennom regiondannelsen, ikke svekkes.
Arendal bystyre ser svært gjerne at Arendal «bygges opp som hovedsete for regional stat». Men bystyret
vil sterkt understreke at fylkeskommunene i langt større grad er satt til å tenke regional utvikling enn de
enkelte statsetatene. Det vil også være slik at det beste argument for å gjøre Arendal til hovedsete for
regional stat, vil være at fylkesadministrasjonen legges til Arendal. Bystyret mener hovedbegrunnelsen
for å ha et folkevalgt forvaltningsnivå mellom kommune og stat, er at regionalpolitisk viktige beslutninger
kan tas av folkevalgte med nærhet til og kunnskap om det aktuelle fylke/ den aktuelle region.
Tradisjonen i Norge har vært at den enkelte statsetat selv velger hvilken regionstruktur de skal ha.
Vegvesenet, kystverket, kartverket, skatteetaten, NAV, Husbanken, BUF- etat, Arbeidstilsynet osv.
opererer med helt ulike regionstørrelser. Arendal bystyre ser ingen tegn til at staten vil endre sin politikk i
denne forbindelse, og rapporten fra forhandlingsutvalget som nå er lagt fram gir ingen holdepunkter for
at oppbygging av Arendal som hovedsete for regional stat ligger innenfor rammen av det fylkestingene i
Aust- og Vest- Agder kan beslutte. Heller ikke er det lagt fram noe som tyder på at regjeringen har gitt
sin tilslutning til forhandlingsutvalgets ambisjon i denne sammenheng.

Ordfører Robert Cornels Nordli (Ap) fremmet følgende tilleggstekst til formskapets innstilling
avsnitt 4:
3. oktober 2016 … og anbefaler at forhandlingsresultatet reforhandles på bakgrunn av
høringsinnspillene.
Det ble votert slik:
Formannskapets innstilling ble satt opp mot rådmannens forslag og formannskapets innstilling ble
vedtatt med 31 (Ap 15, KrF 3, SV 2, SP 1, H 8, Pp 1, MDG 1) mot 8 (6 Frp, V 2) stemmer.
Deretter ble tilleggsforslaget fra representant Geir Fredrik Sissener (H) enstemmig vedtatt.
Ordføreren Robert Cornels Nordli (Ap) sitt tilleggsforslag ble vedtatt med 33 (Ap 15, KrF 3, V2, SV 2, H
8, Sp 1, Pp 1, MDG 1) mot 6 (FrP 6) stemmer.

Vedtak:
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Arendal bystyre legger til grunn at Aust-Agder ikke kan fortsette som eget fylke / egen region når det i
nær framtid gjennomføres en regionreform i Norge.
Arendal bystyre anser videre en Agderregion basert på dagens to Agderfylker å være for liten til å gi
landsdelen den kraft som trengs i arbeidet med regional utvikling de neste tiårene.
Arendal bystyre vil anbefale etablert en Sørlandsregion bestående av Agderfylkene samt Telemark og
eventuelt Vestfold.
Arendal bystyre anbefaler på denne bakgrunn fylkestingene i Aust – og Vest – Agder å forkaste det
forhandlingsresultat som er lagt fram av de to fylkeskommunenes forhandlingsutvalg 3. oktober 2016 og
anbefaler at forhandlingsresultatet reforhandles på bakgrunn av høringsinnspillene.
Arendal bystyre ser positivt på at Arendal etableres som en fremtidig administrasjonsby for en fremtidig
region. Arendal bystyre anbefaler at Arendal velges som administrasjonby bestående av både det
statlige fylkesmannsembetet og ny regionadministrasjon. Dette vil være et aktivt og viktig tiltak for å
videreutvikle den Østre delen av Agder og vil i en Agdermodell gi mer enn 300 nye og svært viktige
arbeidsplasser.
Arendal bystyre ser også spennende muligheter knyttet til å flytte statlige institusjoner som Statens
helsetilsyn med ca. 118 ansatte og kulturrådet med ca.119 ansatte fra Oslo til Arendal.
Arendal bystyre vil for øvrig uttale at dersom det likevel skulle bli vedtatt å etablere region Agder må
forutsetningen være at regiondannelsen bidrar til å styrke landsdelen. Regional utvikling er en
kjerneoppgave for fylkeskommunene, og vil også være det for en eventuell Region Agder. Lokalisering
av regionadministrasjonen og administrasjonen for regionens ulike virksomheter er det sterkeste
regionalpolitiske virkemiddel regionpolitikerne rår over. Østre Agder – regionen i Aust-Agder, Setesdal
og deler av Vestre Vest – Agder må styrkes gjennom regiondannelsen, ikke svekkes.
Arendal bystyre ser svært gjerne at Arendal «bygges opp som hovedsete for regional stat». Men bystyret
vil sterkt understreke at fylkeskommunene i langt større grad er satt til å tenke regional utvikling enn de
enkelte statsetatene. Det vil også være slik at det beste argument for å gjøre Arendal til hovedsete for
regional stat, vil være at fylkesadministrasjonen legges til Arendal. Bystyret mener hovedbegrunnelsen
for å ha et folkevalgt forvaltningsnivå mellom kommune og stat, er at regionalpolitisk viktige beslutninger
kan tas av folkevalgte med nærhet til og kunnskap om det aktuelle fylke/ den aktuelle region.
Tradisjonen i Norge har vært at den enkelte statsetat selv velger hvilken regionstruktur de skal ha.
Vegvesenet, kystverket, kartverket, skatteetaten, NAV, Husbanken, BUF- etat, Arbeidstilsynet osv.
opererer med helt ulike regionstørrelser. Arendal bystyre ser ingen tegn til at staten vil endre sin politikk i
denne forbindelse, og rapporten fra forhandlingsutvalget som nå er lagt fram gir ingen holdepunkter for
at oppbygging av Arendal som hovedsete for regional stat ligger innenfor rammen av det fylkestingene i
Aust- og Vest- Agder kan beslutte. Heller ikke er det lagt fram noe som tyder på at regjeringen har gitt
sin tilslutning til forhandlingsutvalgets ambisjon i denne sammenheng.

Vedlegg
Vedlegg:
1
2

Utredning - En ny region Agder
Pressemelding - Forhandlingsutvalget: Flertall for et samlet Agder

BAKGRUNN FOR SAKEN
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3. oktober 2016 la fylkekommunenes forhandlingsutvalg om ett Agder fram sin rapport og sendte ut
pressemelding. Begge deler følger vedlagt.
Forhandlingsutvalget ble nedsatt etter sammenfallende vedtak i de to Agder – fylkenes fylkesting, og
arbeidet er satt i gang med bakgrunn i at regjeringen har bedt fylkeskommunene og Oslo kommune
innlede prosesser med sikte på å vurdere og avklare eventuelle sammenslåinger.
Regjeringens anmodning er trolig hovedgrunnen til at arbeid med sikte på ett Agder er tatt opp igjen så
raskt etter at en tilsvarende prosess ble stoppet av fylkestinget i Aust- Agder etter folkeavstemning hvor
66% sa nei til å gå sammen med Vest-Agder om etablering av ett Agder.
Forhandlingsresultatet skal behandles i fylkestingene i desember 2016, og Arendal kommune har mottatt
utredning og forhandlingsresultat som ledd i en høringsprosess.
Det vil som element i høringsprosessen også bli gjennomført en innbyggerundersøkelse i Aust – Agder
før fylkestingsbehandlingen i desember.

FORHANDLINGSRESULTATET
Rådmannen ser ikke behov for å gjengi forhandlingsresultatet i detalj ettersom det er tydelig beskrevet i
vedleggene.
Kortversjonen er at flertallet går inn for å etablere «en ny region Agder fra 1.1.2020.».
Den regionale folkevalgte nivået foreslås lagt til Kristiansand, mens Arendal foreslås bygd opp som
hovedsete for regional stat.
Forhandlingsutvalget forutsetter at dersom staten ikke følger opp de føringer som utvalget foreslår, «må
de planlagte arbeidsplassene i Aust-Agder kompenseres».
Arbeiderpartiets to representanter tilhører begge et mindretall som ikke anbefaler forhandlingsresultatet,
men med hver sin begrunnelse. Den ene mener de to fylkenes interesser ikke er tilstrekkelig godt
ivaretatt, mens den andre synes å mene at forhandlingsutvalget har gått for langt i å forplikte seg til
fordeling av arbeidsplasser.

RÅDMANNENS VURDERING
At Agderfylkene hver for seg er for små til å utgjøre egne regioner dersom det gjennomføres en
regionreform i landet kan det ikke være stor tvil om.
At Agderfylkene i et fremtidig region – Norge bør tilhøre samme region er det også liten grunn til å stille
spørsmål ved.
Men etter rådmannens oppfatning vil Agder være for lite til å bli en slagkraftig region. De
regiondannelsene som man nå kan se konturene av både på Østlandet og Vestlandet blir svært mye
større enn Agder, og det samme gjelder et samlet Trøndelag.
Det er også verd å merke seg at Telemark ikke så langt synes å være inne i Østlandsregion –
dannelsen. Også Vestfold synes usikker, uten at rådmannen kan påberope seg å være helt oppdatert på
hva som skjer.
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Hvis det ikke blir enighet mellom fylkestingene i Agder om å gå videre på grunnlag av
forhandlingsresultatet som nå foreligger, legger rådmannen til grunn at Stortinget kommer til å vedta
endringer på mer eller mindre fritt grunnlag våren 2017. Og, dersom det da ikke foreligger noen avklaring
øst for Agder, bør mulighetene være gode for at det Sørlandet kan bli en større region enn bare Agder til
tross for at fylkestinget i Telemark har sagt nei.
Mellom en stor og kraftfull Vestlandsregion og en enda større Østlandsregion, vil en Sørlandsregion med
Agder, Telemark og evt. Vestfold skape noe nytt.
Agder som egen region vil være relativt isolert med naboregion i vest som vender seg nordvestover, og
naboregion i øst som vender seg nordøstover.
En 4 – fylkers Sørlandsregion vil ha ferger til Danmark fra 3 steder, ferge til Sverige, to flyplasser med et
betydelig rutetilbud til inn- og utland, et universitet med stort potensial og 2 campus, høgskolecampuser,
en snart ferdig utbygd 4 – felts hovedvei langs kysten og en hovedforbindelse mellom øst og vest i
innlandet / fjellområdene. Regionen vil ha en kyststrekning som med en tilhørighet til felles region kan
samle kreftene om konkurrere langt sterkere med Bohuslankysten i Sverige, og for innlandets del
konkurrere med skidestinasjonene i Buskerud, Gudbrandsdalen og Trysil. Industrien i Telemark har
lange tradisjoner, og vil trolig kunne supplere Agder på en fruktbar måte. For Sørlandet sykehus vil
sannsynligheten for å vokse mot øst trolig forsterkes dersom det etableres en større region, og det
samme gjelder Universitetet i Agder.
Dersom det likevel skulle bli en Agder – region slik forhandlingsutvalgets flertall foreslår, deler
rådmannen fylkesordførerens oppfatning om at forhandlingsresultatet ikke ivaretar hele Agders
interesser på en tilfredsstillende måte.
På oppdrag fra styret i Østre Agder – samarbeidet la Telemarksforskning nylig fram en samfunnsanalyse
for de 8 Østre Agder kommunene hvor de blant annet peker på følgende:
«Oppdatert samfunnsanalyse fra Telemarksforsking 10. september 2016:
Den relative arbeidsplassveksten i Østre Agder har vært negativ i årene etter 2007.
Det betyr at antall arbeidsplasser økte mindre i Østre Agder enn i resten av landet.
Dersom Østre Agder hadde hatt samme prosentvise vekst som landet etter 2000, ville det vært 2 738 flere arbeidsplasser i
dag. »

Dette sier noe om en region i øst som er svært utsatt dersom offentlige arbeidsplasser forsvinner.
Utredningen som nå er sendt på høring berører knapt denne problemstillingen. Flertallet synes i
påfallende grad å se bort ifra den store usikkerhet som forhandlingsresultatet gir for østre del av Aust –
Agder. Ambisjonen om å bygge opp Arendal som hovedsete for regional stat er god, men
sannsynligheten for at de ulike statlige beslutningstakerne vil følge dette opp er ikke drøftet. Det er heller
ikke slik at de enkelte statlige etatene har et regionalpolitisk ansvar for regional utvikling slik
fylkestingene har. Staten har gitt fylkeskommunene ansvar for regional utvikling. Aust- Agder fylkesting
har derfor et særlig ansvar for å treffe beslutninger som fremmer og ikke hemmer utviklingen i den delen
av fylket hvor ca 80 % av innbyggerne bor, og hvor sårbarheten er særlig stor.
Kristiansandsområdet har sterkest vekst i Agder, det er her de langt fleste regionale institusjonene er
plassert ( jfr. for eksempel kp 5.5. i forhandlingsutvalgets utredning hvor det fremgår hvordan både Aust
– Agder fylkeskommune, Grimstad kommune og Arendal kommune er med å støtte opp om regionale
kulturinstitusjoner i Kristiansand ), det er her de kommunikasjonsmessige knutepunktene er, universitet
og sykehus har sin hovedseter i Kristiansand og næringslivet i Kristiansand har størrelse og mangfold
som gir de beste muligheter for vekst og utvikling i åra som kommer helt uavhengig av hvor
regionadministrasjonen lokaliseres.
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Mest sannsynlig vil det også være slik at dersom fylkestingene viser at de av regionalpolitiske hensyn
legger regionadministrasjonen til Arendal, vil også statlige etater finne det interessant å ha sine regionale
funksjoner i Arendal framfor Kristiansand. Fordelen med å ha regionalt folkevalgt nivå og regional stat
lokalisert i samme by vil være åpenbar. Og skulle statsråder eller andre statlige beslutningstakere knyttet
til lokalisering være opptatt av å ta regionalpolitiske hensyn, vil det være naturlig at de følger de valg
som det regionale folkevalgte nivå gjør.
Det er bare politiske vedtak som kan plassere regionale Agder – funksjoner andre steder enn i
Kristiansand. Markedsmessige forhold, kommunikasjoner, avstander og størrelse er slik at alle
lokaliseringsbeslutninger som ikke er rent politisk styrt vil lande på lokalisering i Kristiansand.
Derfor er det bare de regionale folkevalgte som kan sørge for at offentlige arbeidsplasser med Agder
som nedslagsfelt havner andre steder enn i Kristiansand. Selv om det frigjør ressurser å slå sammen de
to fylkene, og selv om en ny region Agder vil stå noe sterkere når regjering og Storting skal påvirkes i
ulike sammenhenger, skal det mye til at dette skaper tilstrekkelig vekst til at flere hundre offentlige
arbeidsplasser i Arendal / Østre Agder blir erstattet av andre. Et vedtak i 2016 om at en ny region Agder
med base i Kristiansand skal etableres fra og med 1/1-2020 vil umiddelbart ha effekt på hva
organisasjoner og bedrifter gjør for å møte framtida. Tilstedeværelse der det politiske maktsentrum er vil
alltid bli vurdert viktig, og både offentlig og privat næringsliv vil innrette seg etter det premiss at den
politiske makta samles i Kristiansand.
Konklusjon:
Rådmannen mener entydig at tiden er inne til å etablere større folkevalgt styrte regioner enn de vi har i
dag, men kan ikke anbefale den forhandlingsløsning som flertallet i fylkeskommunenes felles
forhandlingsutvalg nå har lagt fram.

Arendal 13/10-2016
Harald Danielsen
rådmann
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