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Kristiansand, 03.november 2016

HØRINGSUTTALELSE REGIONREFORM AGDER
Sommeren 2015 inviterte regjeringen fylkeskommunene til å innlede drøftinger av sammenslåingsalternativer,
med sikte på å vurdere og avklare om det er aktuelt å slå seg sammen med nabofylker.
Med regionreformen vil regjeringen bygge videre på de roller, oppgaver og funksjoner fylkeskommunen har i
dag, og utvikle de folkevalgte regionene i rollen som samfunnsutviklere. Reformen legger opp til endringer
både i regional struktur og regionenes virkemidler og oppgaver. En sammenslåing av Aust- og Vest-Agder vil
være et viktig steg i regionreformen.
Høyre på Agder ønsker med en regionreform, å legge til rette for en positiv og helhetlig samfunnsutvikling og
næringsutvikling i alle deler av regionen, basert på regionale fortrinn og forutsetninger. Dette vil også bidra til å
skape flere, trygge arbeidsplasser og styrke bo-/arbeidsmarkedet i regionen. Samtidig kan det bidra til mer
fokus på innovasjon og mindre fokus på grenseproblematikk. Man vil ha mulighet for å legge regionale
strategier med tydelige fokusområder for å utvikle blant annet fremtidens næring.
Høyre mener at regionreformen skal legge til rette for samordnet oppgaveløsning for hele Agder. Endringer i
regionalt folkevalgt nivås rolle og oppgaver kan bidra til redusert byråkrati og økt effektivitet. Et større Agder vil
legge til rette for brede fagmiljøer med kapasitet og kompetanse til å ivareta både nåværende og fremtidige
roller og oppgaver. En sammenslåing av Agder-fylkene vil styrke potensialet for samhandling og dialog mellom
regionale og statlige myndigheter og folkevalgte regioner.
Ved å samle Agder-fylkene under en region, vil man få en enklere og raskere beslutningsprosess i
fylkeskommunene, øke landsdelens påvirkningskraft og styrket gjennomslagskraft som vil være et
konkurransefortrinn. For Høyre er det viktig med en god og trygg hverdag for sine innbyggere, samt at
kommuner og fylkeskommuner skal gi tjenester av høy kvalitet.

Høyre på Agder ønsker en region hvor hele Agder inkluderes og utvikles, hvor man vil hverandre vel, driver
hverandre gode og samler landsdelen.
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