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Innspill til regionreformen
På medlemsmøtet i Søgne arbeiderparti den 20. oktober diskuterte vi den pågående
regionreformen. Medlemsmøtet vedtok å sende et innspill til Vest-Agder
fylkeskommune med basis i argumentene som ble fremmet på møtet.
Søgne arbeiderparti ønsker en region som har kraft og tyngde til å videreutvikle
landsdelen på sentrale områder, så som
•
•
•
•
•
•
•

Høyere utdanning på universitetsnivå
Helse og omsorg
Oljeteknologi
Prosessindustri
Vannkraft
Klima og miljø
Forskning og utvikling

For å bli sett og hørt i kampen om ressurser - med konkurrerende regioner som
Viken, Vestlandet og Midt-Norge - vil regionens folketall være svært viktig. Med vel 5
millioner innbyggere i Norge og ca 10 planlagte regioner vil en gjennomsnittlig region
ha 500 000 innbyggere. Vi mener at vår region i sør må ha minst denne størrelsen.
Søgne arbeiderparti mener at en region bestående av Aust- og Vest-Agder blir for
liten. Vi foreslår at Vest-Agder fylkeskommune i tillegg til ett Agder retter blikket mot
Rogaland. Rogaland vurderer både region Vestlandet og region Sør. På mange
sentrale områder er Rogaland og Agder sterke i norsk sammenheng, med et samlet
folketall på godt over 700 000. Det er viktig å gi et tydelig signal til Rogaland at region
Sør er et ønsket alternativ for Vest-Agder.
•

•

Samarbeidet mellom universitetene i Stavanger og Agder er allerede vel
etablert. Begge universitetene er relativt nye og har mange sammenfallende
utfordringer i konkurransen med de gamle universitetene i Oslo, Bergen
Trondheim og Tromsø. Dette gjelder særlig finansiering av forskning og
utvikling ved institusjonene.
Det er viktig at sykehuset i Flekkefjord vil kunne etablere et regionalt
samarbeid både mot øst og vest. Flekkefjord sykehus må ikke bli marginalisert
med fare for å bli nedlagt.

•

•

•
•

•

Oljeteknologi har nasjonale tyngdepunkt i Stavanger og Kristiansand. De fleste
oljeselskap har sin driftsorganisasjon i Stavanger. Teknologiutvikling foregår
derimot i særlig stor grad i Kristiansand.
En region bestående av Rogaland og Agder har i norsk målestokk et
overveldende antall bedrift innen prosessmetallurgi, mangan i Sauda og
Kvinesdal, aluminium på Karmøy og Lista, nikkel og silisium i Kristiansand
samt karbid i Lillesand.
Den foreslåtte regionen vil bidra med 60 % (!) av norsk elektrisitetsproduksjon
basert på vannkraft
På området klima og miljø kan regionen ta en særlig lederrolle.
Søppelforbrenningsanleggene Forus energigjenvinning i Stavanger og
Returkraft i Kristiansand kan omgjøre hele regionens søppel til fornybare
energi. I tilknytning til Eramet Norway Kvinesdal planlegges det et anlegg som
kan ta hånd om det giftige filterstøvet fra forbrenningen, den såkalte
flygeasken. Det er i regionen utviklet en teknologi som omdanner den farlige
flygeasken til miljøvennlig veibyggingsmateriale. Her kan regionen
demonstrere et bærekraftig alternativ til nasjonale planer om deponering av
giftig avfall i nedlagte gruver.
På alle disse områdene vil en sterk region kunne sikre seg betydelig andel av
Norges forskningsråds midler avsatt til regional forskning.

Søgne arbeiderparti kjenner til at det diskuteres andre alternativer til en region i sør,
særlig samarbeid med Telemark og kanskje Vestfold. Vi mener at vi har flest
synergier med Rogaland på så å si alle sentrale områder og råder fylkeskommunen
til å vektlegge samtaler med dette fylket.
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