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Svar på høringsuttalelse om utredningen "en ny region Agder?"
Det vises til fylkeskommunenes ekspedisjon av 3.10.d.å.
Det vises også til at fylkesrådmannen pr. e-post har bekreftet at Gjerstad kommune kan sende
inn høringsuttalelse selv om fristen formelt er utløpt. Jeg forstår at uttalen fra kommunen vil bli
ettersendt til fylkestinget.
Kommunestyret har fattet slikt vedtak i sak 16/114:
1. På bakgrunn av at det ikke har vært mulig å oppnå et forhandlingsresultat som i
tilstrekkelig grad ivaretar begge dagens fylker sine interesser, etableres det ikke en ny
region Agder.
2. Gjerstad kommunestyre viser også til resultatet av folkeavstemmingen i 2011 og årets
innbyggerundersøkelse som begge gav et klart nei til sammenslåing med Vest-Agder.
3. Dersom regionreformen på nasjonalt plan viser seg å gi store regioner i resten av
landet, samt at det regionale nivået blir tilført vesentlige nye oppgaver, bør det tas
initiativ til at Vest-Agder, Aust-Agder, Telemark og eventuelt Vestfold setter seg
sammen for å se på mulighetene for å danne en felles region.
4. Regionens administrasjon og statlige arbeidsplasser må fordeles best mulig til hele
regionen, ikke bare til de største byene.
Særutskrift av saka følger vedlagt.

Med vennlig hilsen

Kai Høgbråt
konsulent/arkivansvarlig

Adresse: Gjerstadveien 1335, 4980 Gjerstad Epost: postmottak@gjerstad.kommune.no Hjemmeside: www.gjerstad.kommune.no
Telefon: 37 11 97 00 Telefax: 37 11 97 01 Org. nr: 964 964 998 Bankgiro: 2907 07 91011

Gjerstad kommune
Rådmannen

Dato:
Arkivref:

25.10.2016
2016/1457-2 / 002

Saksnr
16/114

Utvalg
Kommunestyret

Saksfremlegg

Torill Neset
37119731
torill.neset@gjerstad.kommune.no

Møtedato
24.11.2016

Høringsuttalelse om utredningen "en ny region Agder?"
Rådmannens innstilling:
Gjerstad kommunestyre støtter innstillingen til flertallet i forhandlingsutvalget, som er følgende:
1. Det etableres en ny region Agder fra 1.1.2020.
2. Arendal skal bygges opp som hovedsete for regional stat, med så mange statlige etater
og tiltak som mulig i Arendal/Aust-Agder.
3. Det regionale folkevalgte nivået legges til Kristiansand.
4. Statlige arbeidsplasser som nå er lokalisert i begge fylker, flyttes til Arendal/Aust-Agder.
Til sammen gir dette en overvekt av nye arbeidsplasser i Aust-Agder.
5. Dersom staten velger å organisere seg annerledes enn det som beskrives i dette
dokumentet, må de planlagte arbeidsplasser i Aust-Agder kompenseres. En avklaring
forventes innen 1.1.2018.
6. Regionen forplikter seg til prioriteringer som bidrar til å gjøre denne todelte modellen
sterk og fremtidsrettet.
7. Det tas umiddelbart kontakt med staten for å få en nærmere avklaring med hensyn til
flytting av aktuelle arbeidsplasser.
8. 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.
9. Det legges til grunn at den nye regionen tildeles vesentlige nye oppgaver.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 24.11.2016
Representanten Kåre Dalane (SP) la frem følgende forslag:
«1. På bakgrunn av at det ikke har vært mulig å oppnå et forhandlingsresultat som i tilstrekkelig
grad ivaretar begge dagens fylker sine interesser, etableres det ikke en ny region Agder.
2. Gjerstad kommunestyre viser også til resultatet av folkeavstemmingen i 2011 og årets
innbyggerundersøkelse som begge gav et klart nei til sammenslåing med Vest-Agder.
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3. Dersom regionreformen på nasjonalt plan viser seg å gi store regioner i resten av landet,
samt at det regionale nivået blir tilført vesentlige nye oppgaver, bør det tas initiativ til at VestAgder, Aust-Agder, Telemark og eventuelt Vestfold setter seg sammen for å se på mulighetene
for å danne en felles region.
4. Regionens administrasjon og statlige arbeidsplasser må fordeles best mulig til hele regionen,
ikke bare til de største byene.»
Først ble rådmannen innstilling votert over.
Ved votering falt rådmannens innstilling mot 17 stemmer (enstemmig).
Deretter ble forslaget fra representanten Kåre Dalane (SP) votert over.
Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.
Vedtak:

1. På bakgrunn av at det ikke har vært mulig å oppnå et forhandlingsresultat som i
tilstrekkelig grad ivaretar begge dagens fylker sine interesser, etableres det ikke en ny
region Agder.
2. Gjerstad kommunestyre viser også til resultatet av folkeavstemmingen i 2011 og årets
innbyggerundersøkelse som begge gav et klart nei til sammenslåing med Vest-Agder.
3. Dersom regionreformen på nasjonalt plan viser seg å gi store regioner i resten av landet,
samt at det regionale nivået blir tilført vesentlige nye oppgaver, bør det tas initiativ til at
Vest-Agder, Aust-Agder, Telemark og eventuelt Vestfold setter seg sammen for å se på
mulighetene for å danne en felles region.
4. Regionens administrasjon og statlige arbeidsplasser må fordeles best mulig til hele
regionen, ikke bare til de største byene.

Vedlegg:


Saksdokumenter:
Saksdokumenter:
Utredningen kan lastes ned her: http://regionagder.no/media/1098/en-ny-regionagder_rapport.pdf
Saksopplysninger:
Aust-Agder og Vest-Agder fylkesting har fattet sammenfallende vedtak om å gå inn i
forhandlinger om å etablere en ny region Agder. Det har vært etablert et forhandlingsutvalg
med mandat til å forhandle om dette.
Forhandlingsutvalget – som har bestått av fylkeskommunenes fylkesordførere,
fylkesvaraordfører og opposisjonsledere – har lagt frem en utredning som redegjør for forhold
knyttet til blant annet regionens tjenestetilbud, økonomi, politiske system og administrative
forhold. Sammen med høringsinnspillene vil det samlede dokumentet utgjøre en viktig del av
beslutningsgrunnlaget når fylkestingene i desember 2016 skal ta stilling til om man ønsker å
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etablere en ny region. Utredningen og forhandlingsutvalgets anbefalinger er sendt på høring til
kommuner og aktuelle organisasjoner, i tillegg til at det er en åpen høring der alle som vil kan
uttale seg. Høringsfrist var opprinnelig 11. november, men kommunenes høringsuttalelser som
kommer inn etter fristen vil bli ettersendt til fylkestinget, dette er opplyst fra fylkesrådmannen.
Forhandlingsutvalgets flertall, medlemmene Tore Askildsen, Terje Damman, Torunn Ostad
og Jon-Olav Strand, anbefaler følgende:
1. Det etableres en ny region Agder fra 1.1.2020.
2. Arendal skal bygges opp som hovedsete for regional stat, med så mange statlige etater og
tiltak som mulig i Arendal/Aust-Agder.
3. Det regionale folkevalgte nivået legges til Kristiansand.
4. Statlige arbeidsplasser som nå er lokalisert i begge fylker, flyttes til Arendal/Aust-Agder.
5. 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.
6. Regionen forplikter seg til prioriteringer som bidrar til å gjøre denne todelte modellen sterk
og fremtidsrettet.
7. Det tas umiddelbart kontakt med staten for å få en nærmere avklaring med hensyn til
flytting av aktuelle arbeidsplasser.
8. 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.
9. Det legges til grunn at den nye regionen tildeles vesentlige nye oppgaver.
Forhandlingsutvalgets mindretall, medlemmet Tellef Inge Mørland, anbefaler følgende:
1. På bakgrunn av at det ikke har vært mulig å oppnå et forhandlingsresultat som i tilstrekkelig
grad ivaretar begge dagens fylker sine interesser, etableres det ikke en ny region Agder.
2. Dersom regionreformen på nasjonalt plan viser seg å gi store regioner i resten av landet,
samt at det regionale nivået blir tilført vesentlige, nye oppgaver, bør det tas initiativ til at
Vest-Agder, Aust-Agder, Telemark og eventuelt Vestfold setter seg sammen for å se på
mulighetene for å danne en felles region.
Forhandlingsutvalgets mindretall, medlemmet Randi Øverland, uttaler følgende:
Utvalget har ikke lykkes i å få til et samstemmig forslag som kan danne grunnlag for en liten,
men sterk og samlet region.
Flertallets forslag er på flere punkter uklart og inneholder forutsetninger som dette mindretall
mener ikke er akseptable. Særlig gjelder det punktene om kompensasjon og tidsperspektivet
som ligger til grunn.
På bakgrunn av dette mener dette mindretall resultatet vil bli en liten, svak og splittet region.
På dette grunnlag kan dette mindretall ikke støtte flertallsinnstillingen.
Rådmannens vurdering/merknader:
Rapporten peker på viktige muligheter og målsettinger:
“En ny region Agder gir mulighet til å skape noe nytt sammen. Slik kan verdien av fellesskapet
blir større enn verdien av en sammenslåing i seg selv. Styrken med å diskutere regionens
utfordringer i ett regionting, og muligheten til økt spisskompetanse i administrasjonen, vil være
viktig for å kunne møte stadig mer komplekse problemstillinger.
Det overordnede målet med en ny region Agder må være å understøtte regionplanens
hovedmål om å utvikle en sterk og samlet landsdel som er attraktiv for bosetting og
næringsutvikling både i kystsonen og i de indre distriktene.
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Andre viktige målsettinger med en ny region Agder er å
 forsterke samhandlingen regionalt, øke gjennomslaget nasjonalt og bedre utnytte
mulighetene internasjonalt
 sikre et godt tjenestetilbud i hele regionen, herunder et desentralisert utdanningstilbud
 arbeide for at hele regionens behov ivaretas med hensyn til den fremtidige utbygging av
kommunikasjonene i landsdelen
 bidra til bedre levekår, bl a gjennom mestring, deltagelse, inkludering og likestilling,
tilgang til kompetent arbeidskraft og styrket samhandling på folkehelseområdet
 forsterke demokratiet på regionalt nivå gjennom økt dialog, deltagelse og interesse
 bidra til å utvikle det regionale folkevalgte nivået slik at regionen kan ta på seg nye
oppgaver og den samfunnsutviklerrollen som Meld. St. 22 (2015-2016)* skisserer.”
*Meld. St. 22 (2015-2016 Nye folkevalgte regioner – rolle, struktur og oppgaver.
Rådmannen vil samtidig påpeke at et nytt Agder fortsatt vil være en liten region i landet, og en
større region som inkluderer Telemark i tillegg til begge Agderfylkene ville på mange måter
være mest gunstig, særlig for kommunene øst i Agder. Rådmannen innser at dette ikke synes
som et reelt alternativ, da det nå ser ut som Telemark heller ser østover enn mot Agder.
Rådmannen har valgt å innstille på å støtte flertallets innstilling.
Etter rådmannens vurdering legges det opp til en rimelig balansert fordeling mellom Aust- og
Vest-Agder når det gjelder lokalisering av offentlige arbeidsplasser.
Som et alternativ 2 settes opp innstillingen til forhandlingsutvalgets mindretall, Tellef Inge
Mørland:
1. På bakgrunn av at det ikke har vært mulig å oppnå et forhandlingsresultat som i
tilstrekkelig grad ivaretar begge dagens fylker sine interesser, etableres det ikke en ny
region Agder.
2. Dersom regionreformen på nasjonalt plan viser seg å gi store regioner i resten av
landet, samt at det regionale nivået blir tilført vesentlige nye oppgaver, bør det tas
initiativ til at Vest-Agder, Aust-Agder, Telemark og eventuelt Vestfold setter seg
sammen for å se på mulighetene for å danne en felles region.
Melding om vedtak sendes til:
Aust-Agder Fylkeskommune
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