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En ny region Agder – høringsuttalelse fra Fylkesmannen
Vi viser til høringsbrev datert 3. oktober 2016, hvor flertallet i forhandlingsutvalget legger fram
sin anbefaling i 9 nummererte punkter. Vi vurderer at flere av punktene innebærer rent
politiske avveininger som det vil være opp til våre overordnede myndigheter å ta stilling til fra
statens side. Fylkesmannen vil likevel kommentere noen forhold ut fra en faglig vurdering.

Anbefaling 1: Det etableres en ny region Agder fra 1.1.2020.
Fylkesmannen legger til grunn at det er bred støtte i Stortinget for en reform med sikte på om
lag 10 nye folkevalgte regioner i stedet for dagens 18 fylkeskommuner. Gitt denne føringen,
mener Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder at ingen av dagens to fylkeskommuner er store
nok til å kunne fortsette med nåværende grenser i det nye regionregimet. Vi legger også til
grunn at de to Agder-fylkene er svært tett sammenvevd både politisk, administrativt,
økonomisk og i sivilsamfunnet ellers. Sammenlignet med andre deler av landet er avstandene
også korte, og befolkningen relativt liten. Det interkommunale samarbeidet på tvers av
fylkesgrensen er svært omfattende. Samhandlingen med nabofylkene Rogaland og Telemark
er klart mindre enn mellom Agderfylkene.
Fylkesmannen mener ut fra dette at det er svært godt faglig belegg for å konkludere med at
Agderfylkene bør slås sammen og tilhøre samme region etter reformen. Denne vurderingen vil
gjelde uansett om Agder blir egen region, eller del av noe større. Fylkesmannsembetet bør få
samme grenser som den nye regionen.

Anbefaling 8: Det tas kontakt med staten med hensyn til utflytting og nyetablering av statlige
arbeidsplasser fra Oslo der en beskriver mulighetene og behovet for nye arbeidsplasser i
regionen.
Agders utfordringer med dårlige tall for levekår og likestilling, er vel kjent. Det er også bred
enighet om at disse forholdene i stor grad henger sammen med arbeidsmarkedet. Et bredere
tilbud av ulike typer arbeidsplasser fører over tid til bedre levekår. Spesielt vil flere stillinger for
akademikere med lang utdanning være viktig. Fylkesmannen er derfor ut fra en generell
vurdering helt enig i at det er behov for å få flere statlige arbeidsplasser til Agder.
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Anbefaling 9: Det legges til grunn at den nye regionen tildeles vesentlige nye oppgaver.
Hvilke oppgaver som skal legges til de nye regionene besluttes av Stortinget, og
Fylkesmannen finner det ikke naturlig å ha synspunkter på dette i denne høringen. Vi vil
imidlertid påpeke et viktig poeng, som gjelder uansett hvor oppgavene plasseres. Vi mener
forslaget om å splitte fagmiljøene, og rendyrke Fylkesmannen som en tilsynsetat, ikke er
fornuftig. Selv i et sammenslått Agder vil de aktuelle fagmiljøene innen miljøvern, landbruk,
utdanning og helse være små. Den regionale overordnede fagmyndigheten vil på alle disse
feltene ha et absolutt krav på seg om å ha den beste kompetansen som finnes i Agder. Å
opprettholde slik kompetanse er en oppgave som blir stadig mer krevende over tid, ettersom
faglig og teknologisk utvikling går framover i høyt tempo. Vi mener at det ikke vil være mulig å
opprettholde kompetanse til å utføre tilsyn og kontroll uten å ha myndighet, saksbehandling og
andre faglige oppgaver på de samme feltene i samme etat/virksomhet. Det er etter vår
vurdering helt nødvendig at fagmiljøene i all hovedsak holdes samlet, uavhengig av hvor de
plasseres.
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