Uttalelse til høring om en ny region Agder

Fagforbundet i sentraladministrasjonen i Vest-Agder fylkeskommune vil med dette
komme med innspill til høringsrunden i arbeidet om en ny region Agder.
Forhandlingsutvalget har en flertallsinnstilling og to mindretallsinnstillinger.
Fagforbundet tar utgangspunkt i flertallsinnstillingen sin anbefaling i denne uttalelsen.
Hele forhandlingsutvalget vektlegger at det er grunnlag for etablering av ny region
Agder. Dette kan Fagforbundet støtte.
Det må legges vekt på at betydningen av at det regionale nivået fortsatt må være en
sentral regional utviklingsaktør.
Videre vil vi påpeke at det å etablere en ny region Agder er en vanskelig sak, da en
slik prosess som dette handler om lokalisering av arbeidsplasser. Det er behov for
kompetansearbeidsplasser i begge fylkene. I en ny region vil dette fortsatt være
viktig. For noen vil etablering av ett Agder bli tung på grunn av at arbeidsplassen
endrer lokalisering, andre vil være fornøyd med lokaliseringen og noen vil oppleve ny
lokalisering med nye kolleger som positivt.
Fagforbundet mener at fordelen ved å være lokalisert i Kristiansand blant annet er
følgende:
 Kristiansand er regionens landsdelssenter.
 Kristiansand er det geografiske midtpunkt. Stor betydning i forhold til klima,
med tanke på transport, både for ansatte og for besøkende. Og som
utgangspunkt for å nå ut til kommunene.
 Kristiansand er sentralt med hensyn til kommunikasjoner, Rv9, E18, E39,
Kjevik flyplass, ferjetrafikk, NSB med sørlandsbanen, kollektivtrafikk, samt kort
vei til Rv42.
 Viktig at fylkeskommunen, som en regional samfunnsutvikler, er lokalisert der
hovedtyngden av befolkningen, næringslivet, akademia og
samarbeidspartnere er.
 Skal en styrke fylkeskommunen som regional utviklingsaktør, som er et
definert mål, må fylkeskommunen ha en sentral lokalisering. Med så korte
avstander som mulig til kommuner, tjenestebrukere og for publikum med flere.
Fagforbundet støtter med dette lokaliseringsvalget i flertallsinnstillingen; ny
folkevalgte region Agder med sine arbeidsplasser lokaliseres til Kristiansand.
Fagforbundet legger merke til at forhandlingsutvalget slår fast følgende:





De ansatte er den viktigste ressursen fylkeskommunen har.
Ingen ansatt skal sies opp som følge av omorganiseringen.
De ansatte må ivaretas på best mulig måte med hensyn til eventuelt endret
arbeidssted, økte reiseavstander mv.
Muligheter for skifte av arbeidsgiver mellom fylkeskommunen og
fylkesmannen bør utnyttes.



At en må søke å ha en pragmatisk tilnærming med hensyn til den enkeltes
arbeidssted, i den hensikt å beholde og rekruttere kompetanse i
fylkeskommunen.

I det videre arbeidet med etablering av en ny region Agder vil Fagforbundet bidra til å
sikre at de ansatte blir ivaretatt på best mulig måte, og at det må vektlegges å få til
gode overgangsordninger.
Det er lagt opp til at en sammenslåing vil være effektiviserende med hensyn til
sentraladministrasjonen over tid, blant annet ved naturlig avgang. Videre pekes det
på stordriftsfordeler ved å etablere en ny region. Fagforbundet mener at det er en
utfordring i seg sjøl, at ett Agder medfører ressursnedgang. En kan stille spørsmål til
om fylkeskommunen da tar ansvaret som samfunnsutvikler og da bidrar til å utvikle
Agder. Fagforbundet er opptatt av at en ny region må rigges til å kunne påta seg nye
oppgaver, og at vi må være en interessant arbeidsplass for å kunne tiltrekke oss
kompetente fagfolk. Samordning og samfunnsutvikling må få en stor plass i den nye
regionen. Når dette er sagt, er Fagforbundet innstilt på å bidra for at ansatte tar nye
oppgaver og skaper noe nytt sammen.
Fylkeskommunens sentraladministrasjon er lokalisert i fylkeshuset i Kristiansand
kommune. Fylkeshuset i Vest-Agder ligger sentralt, lett å komme til med buss og tog.
Vi mener det er hensiktsmessig at alle arbeidsplassene i sentraladministrasjonen i
den nye regionen Agder er samla, da nærhet bidrar til økt samarbeid. Når det gjelder
"å eie eller å leie" fylkeshuset mener vi det i denne sammenheng ikke er et relevant
argument i saken. Mulig, på sikt, å flytte inn i nytt fylkeshus medfører at "alle" må
flytte og det er gunstig for å etablere en ny felles organisasjonskultur der. En
alternativ adresse er i Vestre Strandgate 49, Kristiansand, nærmere bestemt
jernbanetomta, landingspunkt for tog og buss.
Det må legges vekt på å etablere en felles organisasjonskultur, og det vil ta tid. Viktig
at alle ansatte får anledning til å delta i arbeidet.
Tannhelse
Det har vært forutsatt at den fylkeskommunale tannhelsetjenesten skulle overføres til
kommunene i forbindelse med kommunesammenslåingen. Det kan tyde på at det
ikke blir mange nye store kommuner. Vi mener derfor at fylkeskommunen fortsatt bør
ha nevnte tjeneste.
Fagskolen
Det legges opptil at fagskolene samlokaliseres til Grimstad. Før beslutningen tas, bør
det utredes om kundegrunnlaget for skolen stiller seg positive til denne
lokaliseringen. Reiseavstanden kan bli stor, og kanskje for stor, slik at fagskolen i
realiteten svekkes.

Statlige arbeidsplasser
Fagforbundet viser til forhandlingsutvalget sin utredning og vurdering av å ha en
sterk regional stat.
Lokaliseringsspørsmålet tar vi ikke stilling til, men vi vil påpeke at det er utstrakt
samarbeide mellom fylkeskommunene, fylkesmennene, Statens vegvesen, NAV og
andre statlige arbeidsplasser på regionalt nivå i dag.
Forhandlingsutvalgets flertallsinnstilling pkt 5 " 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."
mener vi er uklar. Uavhengig av hva som skjer med lokalisering av statlige
arbeidsplasser, må fylkeskommunale arbeidsplasser samlokaliseres og ligge i
Kristiansand. Lokalisering skal ikke kan være tema i de nevnte
kompensasjonsvurderingene.
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