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Innspill høring om forhandlingsutvalgets utredning "En ny region
Agder?"
Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) Sør viser til høring om forhandlingsutvalgets utredning om
«En ny region Agder?».
Innvandring er den viktigste årsaken til at flere kommuner i regionen opplever netto befolkningsvekst, og
økt mangfold har betydning for både sysselsetting og utviklingen av bærekraftige lokalsamfunn. Rapporten
«En ny region Agder?» viser til at «Kompleksiteten i samfunnet har økt. Samtidig vil en rekke av dagens
sentrale samfunnsutfordringer krysse administrative grenser og sektorer.» (s. 22). IMDi Sør mener det bør
fremkomme tidlig i planen at en ny region Agder må i større grad ta høyde for en videreutvikling av
samfunnsutviklerrollen i denne komplekse konteksten. Innvandring og mobilitet har stor betydning for
hvordan man skal utvikle og tilpasse tjenester fremover. Dette kommer lite til syne i høringen.
Utfordringene på integreringsfeltet må løses på en bedre måte enn i dag. Kompetanse på integreringsfeltet
må komme til syne i all planlegging og tjenesteutvikling. Det er kommunen som har hovedansvaret på
integreringsfeltet, men på fagområder innenfor grunnleggende kvalifisering, veiledning,
kompetanseavklaring og utdanning, og i forhold til næringsliv og sysselsetting er særlig mindre kommuner
avhengige av samarbeid i interkommunale nettverk/næringsnettverk, i nært samarbeid med karrieresentre.
Dette vil også være situasjonen i en ny region Agder.
IMDi Sør har videre tre konkrete innspill til høringen:
1. Politisk representasjon blant innvandrerbefolkningen. Valgdeltakelsen og politiske representasjon
blant innvandrerbefolkningen er som kjent lav. Vi mener det er uheldig at det fattes beslutninger
uten at deler av befolkningen er representert politisk. Dette er utfordring som politiske partier må
ta ansvar for, men det er likevel viktig at rapporten påpeker dette på et prinsipielt grunnlag.
2. Videregående skole som integreringsarena. Videregående skole er en av de viktigste
integreringsarenaene i Norge. Det er derfor avgjørende å lykkes her. Skoletilbudene i en ny region
Agder må tilrettelegges på en måte som sikrer at skolene i større grad enn i dag ivaretar kravet om
individuell tilrettelegging for den enkelte elev. Mangfold er hverdagen på videregående skoler,
derfor er en normalisering og økt kompetanse knyttet til minoritetsspesifikke utfordringer
nødvendig.
3. Plassering av statlige etater i en ny region. Statlige etater har ulike geografiske grenser for sitt
virke, og det er viktig at en eventuell ny geografisk plassering bør vurderes ut fra hvordan vi løser
vårt samfunnsoppdrag. Fysisk plassering til relevante statlige eller fylkeskommunale aktører har
betydning for samarbeid. I denne sammenheng mener IMDi at plassering av statlige etater bør
vurderes ut fra deres ansvar, roller og oppgaver.
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