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Høringssvar - Forhandlingsutvalgets utredning «En ny region Agder?»
Vi viser til tilsendt utredning, og takker for invitasjonen til å komme med innspill.
Kort om oss:
Landbrukets Samarbeidsråd Agder er en «paraply» for de viktigste landbruksorganisasjonene
i Agderfylkene. Medlemmer pr. oktober 2016 er de to næringspolitiske
medlemsorganisasjonene Aust-Agder Bondelag og Vest-Agder Bondelag, og
samvirkeforetakene Tine, Nortura, Felleskjøpet Rogaland Agder og Landkreditt.
Generelt:
Utredningen presenterer «gode og velmente» mål med en ny region Agder, men med lite
konkret innhold.
Dette er etter vår mening en av hovedutfordringene med den pågående regionreformen.
Det iverksettes prosesser for samarbeid og sammenslåinger, med mål om å danne et 10-talls
regioner i Norge, men uten at oppgavefordeling mellom stat, region og kommune er særlig
diskutert, og hvor heller ikke en varslet omlegging av inntektssystemet for evt. nye regioner
vil bli lagt fram fra regjeringen før diskusjonene om den geografiske regioninndelingen er
gjennomført.
Dette gjør det svært vanskelig for høringsinstansene å gi klare meninger eller råd til prosessen
som vi er invitert til å gi innspill til.
Næringas forhold til det regionale nivå:
Landbruksnæringa er i dag viktige «brukere» av både fylkeskommunene og fylkesmannen.
Begge forvaltingsorganer utfører oppgaver som er viktige for landbrukets verdikjeder.
Fylkesmannen forvalter flere tilskuddsordninger i landbruket, samt juridiske virkemidler som
f.eks. eiendomslovgivning og miljølovgivning. De har i tillegg både informasjons/veiledningsoppgaver og viktige kontrollfunksjoner, særlig overfor kommunene.
Fylkeskommunene har oppgaver knyttet til overordnet planlegging, viltforvaltning, vegnettet,
naturbruksutdanning på videregående nivå, og ikke minst et stort næringspolitisk ansvar.
VINN-planen og Regionale utviklingsmidler (RUP) er viktige verktøy i dag og i framtida.
Fylkeskommunene er dessuten viktige deleiere i Innovasjon Norge.
Vi vil også framheve fylkeskommunens politiske rolle, ikke minst som viktig høringsinstans
når sentrale myndigheter foreslår lov- eller politikkendringer med betydning for landbruket i
vår landsdel. Innspillsmuligheten før de årlige jordbruksforhandlingene er et viktig eksempel.
I begge fylker er det etablert en møteplass mellom landbruksnæringen og fylkeskommunens
politiske nivå, «Landbruksforum», der bl.a. slike spørsmål drøftes. Dette er blitt møteplasser
vår næring verdsetter høyt, og som vi forutsetter blir videreført, uavhengig av resultatet av
reformen.

Gjennom det såkalte partnerskapet er begge organer viktige aktører i å formulere strategier for
bruk av jordbruksavtalemidler. Både til investeringer i landbruket, gjennom Innovasjon Norge
Agder, og til tilretteleggings- og utviklingsmidler som forvaltes av fylkesmannen.
Tjenestekvalitet
Med bakgrunn i forrige avsnitt er det ikke uten interesse for landbruket i Agder hvordan det
folkevalgte regionale nivået og fylkesmannen er organisert og hvordan oppgavene blir utført.
Avgjørende for næringen er kvaliteten på de tjenester både fylkesmann og fylkeskommune
leverer til ulike deler av verdikjeden for mat.
I denne sammenheng definerer vi kvalitet som høy kompetanse på alle relevante fagområder,
rask og etterrettelig saksbehandling, «foroverlent» informasjons og veiledningsarbeid og stort
engasjement for næring og næringsutvikling i alle deler av Agder, både fra politisk og
administrativt nivå.
Vi tror nærhet til næringsaktører og næringsorganisasjoner og god lokalkunnskap er
viktige nøkler til å oppnå høy tjenestekvalitet og god næringsutvikling. Vi vil derfor
advare mot at et nytt regionalt nivå blir for stort, også i geografisk forstand.
Utdanning:
I begge fylkeskommuner har det de siste årene vært jobbet mye med framtidig
Naturbruksutdanning.
Vi merker oss at forhandlingsutvalgets flertall og det ene mindretallet (Mørland) trekker
naturbruks-/landbruksutdanningen ved Tvedestrand og Åmli videregående skole, avd. Holt
fram spesielt. Det er bra!
At Søgne også nevnes i samme «åndedrag» er viktig.
I Vest-Agder har Hovedkomite for kultur og utdanning, HKU, nettopp vedtatt en satsing på
naturbruk også i Søgne/Søgnetunet, med en tydelig profil som ikke vil konkurrere med Holt,
men gjennom forpliktende samarbeid gi et bedre og bredere totaltilbud for grønn utdanning i
Agderfylkene.
Dette må komme ennå tydeligere fram når fylkestingene skal behandle regionsaken i
desember.
Gjennom eierskapet til de to flotte eiendommene Holt og Søgnetunet disponerer
fylkeskommune ressurser som til sammen gir en mulig region Agder et fantastisk
utgangpunkt for utdanning innen landbruk og bioøkonomi/grønn omstilling på videregående
nivå. Skolene, med tilhørende eiendommer, vil også være attraktive samarbeidspartnere for
«grønne» forskningsmiljøer hos UiA og i NIBIO, avd. Landvik i Grimstad.
Demokrati:
Ved en evt. ny region Agder vil vi være opptatt av at hele Agder, både by og land, får god
politisk representasjon. Det betyr at når størrelse på et evt. nytt regionsting skal bestemmes
anbefaler vi at det velges et «stort antall» folkevalgte, ikke lovens minimumsløsning («minst
43 medlemmer»).
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