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Høringsuttalelse vedrørende forhandlingsutvalgets
utredning "En ny region Agder"
Saken:
Fylkene Aust-Agder og Vest-Agder er enige om et forhandlingsresultat om sammenslåing av
fylkene fra 1.1. 2020. Flertallet er enige om at Arendal skal bygges opp som hovedsete for
regional stat med så mange statlige arbeidsplasser som mulig, mens det regionale
folkevalgte nivået legges til Kristiansand. Statlige arbeidsplasser, som nå er lokalisert i begge
fylker, flyttes til Arendal. Dersom staten velger å organiseres annerledes enn slik det er
beskrevet i forhandlingsresultatet, må de statlige arbeidsplassene kompenseres. En
avklaring ventes innen 1.1. 2018.

Uttalelse:
Arbeids- og velferdsetaten, NAV Aust-Agder og NAV Vest-Agder er kjent med Agderfylkenes intensjon om sammenslåing, og flertallets ønske om statlige arbeidsplasser plassert
i Arendal.
NAV har informert fylkeskommunene om vår egen utredning av regional struktur i etaten i et
brev sendt ut 1. juli 2016. Vi vil også vise til møtet arbeids - og velferdsdirektør, Sigrun
Vågeng, inviterte til under Arendalsuka 18. august 2016. Der ble begge fylkers politiske og
administrative ledelse informert om det pågående arbeidet med å regionalisere fylkesnivået i
NAV.
Vi planlegger for større endringer på kontornivå, fylkesnivå og i etaten for øvrig. NAV må
organiseres slik at vi kan levere på vårt mål om å få flere i arbeid, og på den måte som
brukerne er best tjent med. Vi må ta høyde for flere brukere, endrede brukermønstre og
mindre budsjetter.
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NAV er i løpende kontakt med Arbeids- og sosialdepartementet om hvordan etaten skal
tilpasses økte krav og forventninger fra eiere og samfunn. På nåværende tidspunkt er det
derfor for tidlig å slå fast hvor NAVs regionale oppgaver bør plasseres.
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