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Sammenslåing av Agderfylkene - høring.
Vedlegg:
1 Høring om forhandlingsutvalgets utredning
2 «En ny region-Agder», rapport
3 LINDESNESRÅDET - LR-48/2016 – «EN NY REGION AGDER?» - høring om
forhandlingsutvalgets utredning
Rådmannens forslag til vedtak:
Lindesnes kommunestyre er positive til Regionreformen og et samlet Agder, men mener at
Kristiansand som regionhovedstad burde vært lokaliseringssted for begge
hovedadministrasjonene (fylkesmannen og fylkeskommunen).
Videre mener kommunestyret at flertallets innstilling om lokalisering av framtidige statlige
arbeidsplasser kan få svært negative følger i forhold til å utvikling av statlige
kompetansearbeidsplasser i distriktsregionene. Avtalen inkluderer ikke disse regionene nok i
tilrettelegging og bygging av en sterk og samlet region.
Kommunestyret mener et samlet Agder vil stå sterkere rustet til å møte nåtidens og
fremtidens utfordringer enn hva de to fylkene gjør hver for seg. Samtidig skulle man gjerne
sett at det også var utredet alternativer som gav en enda større og mer slagkraftig region.
Muligheten for å bli en del av en større region bør ses på igjen dersom utviklingen ellers i
landet tilsier dette.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 10.11.2016
Behandling:
Forslag fra Svein Lysestøl (Krf):
«Lindesnes kommunestyre er positive til Regionreformen og et samlet Agder
Videre mener kommunestyret at flertallets innstilling om lokalisering av framtidige statlige
arbeidsplasser kan få svært negative følger i forhold til utvikling av statlige
kompetansearbeidsplasser i distriktsregionene. Avtalen inkluderer ikke disse regionene nok i
tilrettelegging og bygging av en sterk og samlet region.
Kommunestyret mener et samlet Agder vil stå sterkere rustet til å møte nåtidens og
fremtidens utfordringer enn hva de to fylkene gjør hver for seg. Samtidig skulle man gjerne
sett at det også var utredet alternativer som gav en enda større og mer slagkraftig region.

Muligheten for å bli en del av en større region bør ses på igjen dersom utviklingen ellers i
landet tilsier dette.»
Rådmannens innstilling ble vedtatt mot 4 stemmer (Lysestøl (Krf), Pp og Frp)

Vedtak:
Lindesnes kommunestyre er positive til Regionreformen og et samlet Agder, men mener at
Kristiansand som regionhovedstad burde vært lokaliseringssted for begge
hovedadministrasjonene (fylkesmannen og fylkeskommunen).
Videre mener kommunestyret at flertallets innstilling om lokalisering av framtidige statlige
arbeidsplasser kan få svært negative følger i forhold til utvikling av statlige
kompetansearbeidsplasser i distriktsregionene. Avtalen inkluderer ikke disse regionene nok i
tilrettelegging og bygging av en sterk og samlet region.
Kommunestyret mener et samlet Agder vil stå sterkere rustet til å møte nåtidens og
fremtidens utfordringer enn hva de to fylkene gjør hver for seg. Samtidig skulle man gjerne
sett at det også var utredet alternativer som gav en enda større og mer slagkraftig region.
Muligheten for å bli en del av en større region bør ses på igjen dersom utviklingen ellers i
landet tilsier dette.

Bakgrunn:
Fylkestingene i Aust- og Vest-Agder har vedtatt å gå inn i forhandlinger om å etablere en ny
region Agder. Et forhandlingsutvalg har nå lagt frem en utredning som redegjør for ulike
konsekvenser av en sammenslåing. Utredningen er sendt på høring med høringsfrist 11.
november. Fylkestingene skal behandle spørsmålet om ny region 13. desember der
utredningen med høringsuttalelser vil bli lagt frem.
Forhandlingsutvalget 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.
Kommunene er særskilt invitert til å komme med innspill.
Forhandlingsutvalget på 6 personer har ikke klart å komme til en samlet innstilling. Et flertall
på 4 fremmet følgende innstilling:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Det etableres en ny region Agder fra 1.1.2020.
Arendal skal bygges opp som hovedsete for regional stat, med så mange statlige
etater og tiltak som mulig i Arendal/Aust-Agder.
Det regionale folkevalgte nivået legges til Kristiansand.
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.
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.
Regionen forplikter seg til prioriteringer som bidrar til å gjøre denne todelte
modellen sterk og fremtidsrettet.
Det tas umiddelbart kontakt med staten for å få en nærmere avklaring med hensyn til
flytting av aktuelle arbeidsplasser.

8.
9.

Det tas kontakt med staten med hensyn til utflytting og nyetablering av statlige
arbeidsplasser fra Oslo der en beskriver mulighetene og behovet for nye
arbeidsplasser i regionen.
Det legges til grunn at den nye regionen tildeles vesentlige nye oppgaver.

Det foreligger i tillegg to mindretallsinnstillinger.
Lindesnesrådet behandlet denne saken 21.10. Det vises til vedlegg. Av vedtaket går det fram
at lokale vedtak går foran rådets vedtak
Vurdering:
Prinsippene som ligger bak regionreformen er i stor grad sammenfallende med bakgrunnen
for kommunereformen. Rådmannen mener det er svært mange gode argumenter for at
fylkene Aust- og Vest-Agder bør slås sammen til en region Agder. Samtidig vil en frivillig
etablering av en Region Agder sende et tydelig signal til sentrale myndigheter om at Agder
ser muligheter, og har en offensiv holdning. Utgangspunktet for fremtidig utvikling av
landsdelen vil være langt bedre ved en frivillig sammenslåing sett opp mot en situasjon der
agderfylkene bli slått sammen med tvang.
Utfallet av regionreformen ellers i landet er foreløpig uavklart. Både øst og vest for Agder
foregår det prosesser som kan tilsi at det blir dannet betydelig større regioner enn hva en
region Agder vil bli. Rådmannen er bekymret for at et sammenslått Aust- og Vest-Agder vil
kunne bli en liten region med begrenset nasjonal slagkraft. Samtidig kan det å være en
avgrenset region med stor grad av felles kultur og utfordringer, også gi muligheter.
Arbeidsplasser
Flertallet i forhandlingsutvalget har sluttet seg til en modell der man i dagens Vest-Agder
skal bygge opp det folkevalgte nivået med tilhørende arbeidsplasser, mens man i dagens
Aust-Agder skal etablere en sterk regional stat. Kristiansand skal være hovedsete for det
folkevalgte nivå, mens Arendal skal være hovedsete for regional stat med så mange statlige
etater og tiltak som mulig. Dersom staten velger å organisere seg annerledes, skal dagens
Aust-Agder kompenseres i fordelingen av arbeidsplasser.
Lokalisering av offentlige arbeidsplasser vil måtte bygge på en avveining av mange ulike
hensyn. Sentrale tema vil være levekår og arbeidsplasser, sterke kompetansemiljø, mulige
synergier, klima/miljø samt hensynet til dagens ansatte. Den nye regionen vil ha et
handlingsrom i forhold til lokalisering av egen administrasjon og tilhørende arbeidsplasser,
men vil i begrenset grad kunne påvirke hvordan staten velger å lokalisere statlige
arbeidsplasser.
Rådmannen er kritisk til at man allerede nå tallfester hvilke arbeidsplasser som bør
lokaliseres hvor og at denne fordelingen i stor grad forutsetter et antall arbeidsplasser i
Kristiansand og Arendal. Dersom statlige arbeidsplasser ikke lokaliseres i henhold til hva
som er skissert i utredningen skal Arendal kompenseres for dette, noe som i ytterste
konsekvens kan gi få arbeidsplasser i dagens Vest-Agder.
For innbyggere i store deler av Lindesnesregionen er det i dag mulig å pendle til arbeid i
Kristiansand innenfor en akseptabel tidsbruk. Dette er viktig da regionen har en
underdekning av arbeidsplasser. Særlig for innbyggere med høyere utdanning er det viktig at
det finnes kompetansearbeidsplasser tilgjengelig i pendleravstand fra regionen. Det er derfor
grunn til å advare mot en utvikling som kan gi betydelig færre offentlige arbeidsplasser i
Kristiansandsområdet.
Rådmannen vil også få peke på at avtalens bestemmelser om lokalisering av framtidige
statlige arbeidsplasser kan få svært negative følger i forhold til utvikling av statlige

kompetansearbeidsplasser i distriktsregionene. Avtalen inkluderer ikke disse regionene nok i
tilrettelegging og bygging av en sterk og samlet region.
Konklusjon:
Rådmannen mener en frivillig sammenslåing av fylkene Aust- og Vest-Agder til en region
Agder vil være et positivt grep for å møte nåværende og fremtidige utfordringer. Samtidig
bør man se utviklingen i regionreformen ellers i landet og vurdere også andre muligheter
dersom Region Agder blir liten nasjonalt.
Som regionhovedstad bør Kristiansand være lokaliseringssted for både fylkesmannen og
regionalt politisk nivå (fylkeskommunen). Fordeling av statlige arbeidsplasser er ellers noe
som løpende må vurderes av de ulike aktører som har ansvar for dette slik at det blir gjort på
en hensiktsmessig måte. Aksen Kristiansand – Arendal er allerede i dag et integrert
arbeidsmarked med mange kompetansearbeidsplasser. Rådmannen mener man ved
lokalisering av arbeidsplasser bør ha et mål om å ta hele den nye regionen i bruk for å bidra
til en god samfunnsutvikling i hele landsdelen.
Konsekvenser for økonomi, folkehelse og barn og unge:
De økonomiske konsekvensene for Lindesnes ved en fylkessammenslåing ansees å være
begrensede, om noen i det hele tatt. Det samme må gjelde for folkehelsen i Lindesnes.
Regionalt nivå yter flere tjenester som direkte og indirekte angår barn og unge. En styrket
region Agder vil kunne stå bedre rustet til å yte gode tjenester overfor denne gruppen.

Parter i saken:

Kopi:
Aust-Agder fylkeskommune Postboks 788 Stoa, 4809 Arendal, eventuelt på e‐post
postmottak@austagderfk.no.

