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Rådmannen si innstilling:
Hægebostad kommunestyret støtter Listerrådet i følgende uttalelse:
1. Listerrådet er positive til Regionreformen og et samlet Agder, men mener at
Kristiansand som regionhovedstad må bli lokaliseringssted for begge
hovedadministrasjonene (fylkesmannen og fylkeskommunen).
2. Listerrådet mener at avtalens bestemmelser om lokalisering av framtidige
statlige arbeidsplasser vil få svært negative følger i forhold til utvikling av
statlige kompetansearbeidsplasser i distriktsregionene. Avtalen inkluderer
ikke de øvrige samarbeidsregionene nok i tilrettelegging og bygging av en
sterk og samlet region. Det vises i denne sammenheng til avtalens
bestemmelser i pkt. 2, 4 og 5 om fordeling av offentlige arbeidsplasser. Utfra
disse bestemmelsene, spesielt under pkt. 2, vil Listerrådet sterkt anbefale at
avtalen IKKE vedtas.
3. For øvrig bør det i det videre arbeidet med Regionreformen vurderes å
invitere Rogaland med i en felles region.
Saksprotokoll i Formannskapet - 26.10.2016:
Handsaming:
Innstillinga fra rådmannen blei samrøystes tilrådd.
Tilråding:
Hægebostad kommunestyret støtter Listerrådet i følgende uttalelse:
1. Listerrådet er positive til Regionreformen og et samlet Agder, men mener at
Kristiansand som regionhovedstad må bli lokaliseringssted for begge
hovedadministrasjonene (fylkesmannen og fylkeskommunen).
2. Listerrådet mener at avtalens bestemmelser om lokalisering av framtidige
statlige arbeidsplasser vil få svært negative følger i forhold til utvikling av
statlige kompetansearbeidsplasser i distriktsregionene. Avtalen inkluderer
ikke de øvrige samarbeidsregionene nok i tilrettelegging og bygging av en
sterk og samlet region. Det vises i denne sammenheng til avtalens
bestemmelser i pkt. 2, 4 og 5 om fordeling av offentlige arbeidsplasser. Utfra
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disse bestemmelsene, spesielt under pkt. 2, vil Listerrådet sterkt anbefale at
avtalen IKKE vedtas.
3. For øvrig bør det i det videre arbeidet med Regionreformen vurderes å
invitere Rogaland med i en felles region.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 27.10.2016:
Handsaming:
Formannskapets tilrådning ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Hægebostad kommunestyret støtter Listerrådet i følgende uttalelse:
1. Listerrådet er positive til Regionreformen og et samlet Agder, men mener at
Kristiansand som regionhovedstad må bli lokaliseringssted for begge
hovedadministrasjonene (fylkesmannen og fylkeskommunen).
2. Listerrådet mener at avtalens bestemmelser om lokalisering av framtidige
statlige arbeidsplasser vil få svært negative følger i forhold til utvikling av
statlige kompetansearbeidsplasser i distriktsregionene. Avtalen inkluderer
ikke de øvrige samarbeidsregionene nok i tilrettelegging og bygging av en
sterk og samlet region. Det vises i denne sammenheng til avtalens
bestemmelser i pkt. 2, 4 og 5 om fordeling av offentlige arbeidsplasser. Utfra
disse bestemmelsene, spesielt under pkt. 2, vil Listerrådet sterkt anbefale at
avtalen IKKE vedtas.
3. For øvrig bør det i det videre arbeidet med Regionreformen vurderes å
invitere Rogaland med i en felles region.
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Høring om forhandlingsutvalgets utredning.docx
en-ny-region-agder_rapport

Forhandlingsutvalget for etablering av en ny Region Agder la 3. oktober fram sin
utredning og anbefaling til fylkestingene. Utredningen redegjør for forskjellige forhold
knyttet til bl.a. regionens tjenestetilbud, økonomi, politiske system og administrative
forhold. Utredningen er nå på åpen høring, men noen instanser blir invitert særskilt til
å komme med innspill; Agders kommuner og regionråd er blant disse.
Høringsinnspillene vil være en del av fylkestingenes samlede beslutningsgrunnlag
når de i desember skal fatte sine vedtak i saken. Høringsfrist 11 november, og
behandling i Fylkestinget den 13 desember.
Listerregionen gav i august innspill til de pågående forhandlingene i en
pressemelding. Pressemeldingen, som var et samarbeid med Lindesnesregionen tok
bl.a. opp lokaliseringsspørsmålet og påpekte faren for at forhandlingene ville ha det
meste av sitt fokus på aksen Kristiansand – Arendal, og på risikoen for at resten av
Agder kunne bli glemt. Videre framsatte pressemeldingen vektige argumenter for at
hovedadministrasjonene for både fylkesmannsembetet og Region Agder burde
lokaliseres i Kristiansand. Det ble i pressemeldingen understreket at det må være
behovet for best mulig tilgjengelighet for flest mulig av innbyggere, tjenestebrukere
og samarbeidspartnere som må veie tyngst når lokalisering skal bestemmes.
Forhandlingsutvalgets anbefaling er ikke enstemmig, men flertallets anbefalte
løsning viser at pressemeldingen fra Lister- og Lindesnesregionen var berettiget, og
at den kan ha bidratt til at forhandlingsresultatet ble noe mer balansert.
Forhandlingsresultatet understreker f.eks. at et av hovedmålene er å tilby et
desentralisert tjenestetilbud tilpasset brukernes behov. For å avhjelpe
levekårsproblematikken i distriktene skal det også gjennomføres prosjekter som tar
tak i disse utfordringene. Bl.a. skal det etableres flere desentraliserte
utdanningstilbud.
Når det gjelder forhandlingsutvalgets mindretall er det særlig to forhold som
påpekes:
 Fordeling av arbeidsplasser samt at
 Region Agder kan bli for liten.
Vurdering
På sist Listerråd, den 10.10.16 ble det fremmet et notat fra administrasjonen knyttet
til denne saken. Utkastet til høringssvar hadde da følgende ordlyd:
Listerrådet anbefaler fylkestinget i Vest-Agder å godkjenne
forhandlingsutvalgets anbefaling og arbeide videre med å etablere en region
bestående av begge Agderfylkene. I tillegg bør behovet for utvidelse av
regionen ytterligere vurderes fortløpende ut fra hva som blir resultatet av
Regionreformen andre steder i landet, samt hvilke faktiske muligheter som
eventuelt foreligger.
Tilbakemeldingen fra mange av rådets medlemmer var at man er positive til
Regionreformen og et samlet Agder, men at det er naturlig at Kristiansand som
regionhovedstad også burde vært lokaliseringssted for begge hovedadministrasjonene (fylkeskommunen og fylkesmannen).
Listerrådet mener at avtalens bestemmelser om lokalisering av framtidige statlige
arbeidsplasser kan få svært negative følger i forhold til utvikling av statlige
kompetansearbeidsplasser i Lindesnes- og Listerregionen.
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Disse regioner må i fremtiden vurderes på lik linje med andre områder i et samlet
Agder.
Det vises særskilt til følgende punkt:
Punkt 2
Arendal skal bygges opp som hovedsete for regional stat, med så mange statlige
etater og tiltak som mulig i Arendal/Aust-Agder.
Punkt 3
Det regionale folkevalgte nivået legges til Kristiansand.
Punkt 4
Statlige arbeidsplasser som nå er lokalisert i begge fylker, flyttes til Arendal/AustAgder. Til sammen gir dette en overvekt av nye arbeidsplasser i Aust-Agder.
Punkt 5
Dersom staten velger å organisere seg annerledes enn det som beskrives i dette
dokumentet, må de planlagte arbeidsplassene i Aust-Agder kompenseres. En
avklaring forventes innen 1.1.2018.
Vi ser nå konturer av svært store regioner bla. som Agders nærmeste naboer både i
øst og vest. Det er derfor grunn til å stille spørsmål ved om Region Agder faktisk blir
for liten.Det bør i det videre arbeidet vurderes å invitere Rogaland med i en felles
region.
Dersom Agder frivillig kan klare å etablere seg som Region Agder gir det tydelige
signaler til sentrale myndigheter om at Agder ser muligheter, og har en offensiv
holdning. Dette styrker regionens posisjon som mulig mottaker av statlige
institusjoner og arbeidsplasser som flyttes ut fra det sentrale Østlandet. Dersom
Stortinget blir nødt til å «tvinge» Agder sammen, eller evt. legge Agderfylkene samlet
eller delt til en av regionene i øst eller vest vil dette neppe gi den beste
posisjoneringen i forhold framtidig utvikling av landsdelen.
Tilbakemeldingene fra politikerne i Lister er tydelige på at det foreliggende forslaget
til avtale ikke vil gi et fremtidsrettet tjenestetilbud til hele Agder-regionen.
Distriktsregionene (nord, helt øst og helt vest) er i dette forslaget nærmest utelukket
som steder for offentlige arbeidsplasser.
På denne bakgrunnen kan ikke ordførerutvalget i Lister anbefale fylkestinget i VestAgder å godkjenne forhandlingsutvalgets anbefaling.
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