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Til høringsinstansene

I tråd med fylkestingenes vedtak sendes utredningen om en ny region Agder med dette på høring for å
innhente vurderinger fra kommuner og aktuelle organisasjoner.
Det legges opp til en åpen høringsprosess. Utredningen er gjort tilgjengelig på www.regionagder.no med
lenker fra begge fylkeskommunenes ordinære nettsteder. Slik har både kommuner, organisasjoner og
enkeltpersoner tilgang til dokumentet og anledning til å uttale seg. Mottakere av dette brevet er
særskilt invitert til å avgi uttalelse til utredningen.
Høringsuttalelsene sammenstilles av Aust‐Agder fylkeskommune og kan sendes til postadresse Postboks
788 Stoa, 4809 Arendal, eventuelt på e‐post til postmottak@austagderfk.no.
Med vennlig hilsen

Dag Ole Teigen
Rådgiver
Fylkesrådmannens kontor
Økonomiavdelingen
Telefon: 97 15 93 16
E‐post: dag.ole.teigen@austagderfk.no
Innbyggerportalen: www.austagderfk.no

Høringsinstanser
I tråd med fylkestingenes vedtak sendes utredningen om en ny region Agder på høring for å
innhente vurderinger fra kommuner og aktuelle organisasjoner.
Det legges opp til en åpen høringsprosess. Utredningen er gjort tilgjengelig på
www.regionagder.no med lenker fra begge fylkeskommunenes ordinære nettsteder. Slik har
både kommuner, organisasjoner og enkeltpersoner enkel tilgang til dokumentet og anledning
til å uttale seg. Samtidig er følgende aktører særskilt invitert til å avgi uttalelse til utredningen:
-

Kommunene i Agder
Regionrådene
Rogaland og Telemark fylkeskommuner
Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder
Statens vegvesen Region sør
NAV i Aust-Agder
NAV i Vest-Agder
Bufetat Region sør
UDI Sør
IMDi Sør
Skatt sør
KS Agder
Aust-Agder utviklings- og kompetansefond
Sørlandets Kompetansefond
Sørlandet sykehus HF
Universitetet i Agder
Innovasjon Norge
NHO
Virke
LO
Unio
YS
Akademikerne
GCE NODE
NCE Eyde
Usus
Digin
Landbrukets Samarbeidsråd Agder
AT Skog
Sørlandsporten teknologinettverk
Listeralliansen
Kristiansand næringsforening
Arendal næringsforening
Grimstad næringsforening
Flekkefjord og omegn industriforening.
Mandal industriforening
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Forord
Aust-Agder og Vest-Agder fylkesting har fattet sammenfallende vedtak om å gå inn i forhandlinger
om å etablere en ny region Agder. På vegne av forhandlingsutvalget legger vi med dette frem en
utredning som redegjør for forhold knyttet til bl.a. regionens tjenestetilbud, økonomi, politiske
system og administrative forhold. Sammen med høringsinnspillene vil det samlede dokumentet
utgjøre en viktig del av fylkestingenes beslutningsgrunnlag når man i desember tar stilling til om
man ønsker å etablere en ny region.
Arbeidet i forhandlingsutvalget har vært kjennetegnet av god dialog og konstruktive samtaler.
Undervegs har vi også hatt positive samtaler med de ansattes representanter som har gitt oss
viktige innspill. I august ble det arrangert rundebordskonferanse der en rekke eksterne aktører
deltok med nyttige vurderinger. Videre har det – i tråd med fylkestingenes vedtak – vært dialog
med omkringliggende fylkeskommuner. I utredningen redegjøres det også for dette arbeidet.
En ny region Agder gir mulighet til å skape noe nytt sammen. 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. Rapporten som nå foreligger, legger grunnlaget for å vurdere en sammenslåing av de
to fylkene. Så må fylkestingene ta endelig stilling til anbefalingene i desember 2016.

Arendal/Kristiansand, 3. oktober 2016

Tellef Inge Mørland
Aust-Agders fylkesordfører

Terje Damman
Vest-Agders fylkesordfører
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Sammendrag
Fylkestingene i Aust-Agder og Vest-Agder har gitt mandat til forhandlinger om å etablere en ny
region Agder. I henhold til fylkestingenes vedtak har arbeidsgruppen (heretter
«forhandlingsutvalget») bestått av fylkesordførerne, fylkesvaraordførerne og opposisjonslederne
i de to fylkeskommunene.
Bakgrunnen for forhandlingene kan sammenfattes i følgende drivkrefter:
•

Kommunikasjonene i Agder bedres pendlingen over fylkesgrensen øker og antallet institusjoner
som dekker hele regionen vokser. Denne utviklingen har pågått over lengre tid og er ytterligere
forsterket på 2000-tallet. Med bakgrunn i dette kan en identifisere felles regionale interesser på en
rekke områder.

•

I juni 2015 inviterte regjeringen landets fylkeskommuner og Oslo kommune til å innlede prosesser
med sikte på å vurdere og å avklare eventuelle sammenslåinger med andre fylkeskommuner.
Regjeringen foreslår at det gjennomføres en regionreform fra 2020.

•

Regjeringen har foreslått en kommunereform som kan resultere i større kommuner som igjen kan
påvirke det regionale bildet. Om det blir kommunesammenslåinger på tvers av fylkesgrensene vil
dette også kunne påvirke fylkeskommunenes inndeling.

Målsettinger
En ny region Agder gir mulighet til å skape noe nytt sammen. Slik kan verdien av fellesskapet bli
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.
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 utvikling av de
tre sykehusene i regionen

•

arbeide for at hele regionens behov ivaretas med hensyn til den videre 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
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•

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

Formelle rammer
Det er enighet i forhandlingsutvalget om at en eventuell sammenslåing av Agderfylkene trer i kraft
1.1.2020 og at navnet på en eventuell ny region blir Agder.
Dersom det gjøres vedtak om sammenslåing skal Kommunal- og moderniseringsdepartementet
(KMD) som hovedregel kalle sammen til felles fylkestingsmøte, jf. inndelingslovens § 25. I dette
møtet drøftes den nye regionens navn, antallet medlemmer i nytt regionting, fellesnemndas
mandat og sammensetning, valg av revisor og opprettelse av eventuelle andre fellesorgan for å
sikre gjennomføringen av sammenslåingen.
En bærekraftig utvikling
Agder er en region i vekst. Som i resten av landet kommer befolkningsveksten i hovedsak i
tettstedene. En ny region Agder må arbeide for å utvikle hele regionen gjennom å understøtte
de komparative fortrinn i de respektive geografiske områdene.
Pendlingen mellom Agderfylkene er høy. Dette innebærer en sammenveving mellom Aust-Agder
og Vest-Agder. En ny region vil bedre mulighetene for å se regionen i sammenheng med hensyn til
bo- og arbeidsmarkedssituasjonen. Dette vil bidra til at eksterne effekter av vedtak lettere kommer
til syne i beslutningssystemet.
For flertallet er Agder et godt sted å vokse opp, bo og arbeide i. Landsdelen har likevel særlige
utfordringer når det gjelder viktige levekårsindikatorer. En ny region kan bedre mulighetene for
samordning av folkehelsearbeidet. Med hensyn til helse og levekår er det imidlertid av betydning
at en ny region evner å identifisere variasjoner mellom geografiske områder internt i Agder og
balansere innsatsen på en hensiktsmessig måte.
Spesialisthelsetjenesten skal sikre et likeverdig og tilgjengelig tjenestetilbud som blir tilpasset
pasientenes behov. Tjenestene skal være av høy kvalitet. Regionplanen vektlegger betydningen
av å videreføre og utvikle dagens sykehusstruktur i Agder, for å sikre at landsdelen har en
spesialisthelsetjeneste som møter befolkningens forventninger og behov. En ny region må arbeide
for at hele regionens behov ivaretas med hensyn til den fremtidige utvikling av de tre sykehusene i
regionen.
Klimahensyn skal være et overordnet krav i alle regionale og lokale samfunnsbeslutninger.
Klimautfordringene overskrider fagområder, forvaltningsområder og geografiske grenser. For det
regionale nivået er det vesentlig å se vegutbygging og kollektivtransport i sammenheng med
bo- og arbeidsmarkedsområdene.
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Et fremtidsrettet tjenestetilbud i hele regionen
En ny region Agder må sikre et godt tjenestetilbud i hele regionen og arbeide for at hele regionens
behov ivaretas med hensyn til den videre utbygging av kommunikasjonene i landsdelen. Dette er
bl.a. sentralt med hensyn til distriktene øst i Aust-Agder, vest i Vest-Agder og i Setesdal.
En ny region Agder må bidra til å realisere regionplanens målsettinger for de aktuelle
tjenesteområdene. Et hovedmål må være å tilby et desentralisert tjenestetilbud tilpasset brukernes
behov. Å etablere en ny region Agder skal derfor ikke utløse sentralisering av tjenestene. Samtidig
viser forhandlingsutvalget til at en ny region har muligheter til å kunne tilby et mer variert og
spesialisert tjenestetilbud, særlig innenfor videregående opplæring.
Økonomiske konsekvenser
Både Aust-Agder og Vest-Agder fylkeskommuner har en ordnet økonomi. I tillegg er det godt
samsvar mellom mulighetene og utfordringene i de to fylkeskommunene. Regionen har naturgitte
forutsetninger, en beliggenhet og et næringsliv som gir gode muligheter for videreutvikling.
Samtidig har regionen per i dag felles utfordringer innen levekår, økt ledighet og økt
forventningsnivå bl.a. med hensyn til tjenesteproduksjonen.
Forhandlingsutvalget viser til at KMD varsler et nytt inntektssystem for fylkeskommunene fra
1.1.2020. Hovedmålsettingen med inntektssystemet må være å utjevne regionenes økonomiske
forutsetninger for å kunne tilby gode og likeverdige tjenester i hele landet. En nødvendig
forutsetning for et nytt inntektssystem må være at nye folkevalgte regioner kommer ut likt eller
bedre sammenlignet med dagens system.
Med hensyn til regionens konsesjonskraftinntekter legger forhandlingsutvalget til grunn at en ny
region er bundet av avtalene som allerede er inngåtte av fylkeskommunene. For fremtiden er
det naturlig å legge til grunn at inntektene skal komme hele regionen til gode.
En ny region Agder bør gi administrative innsparinger som igjen gir rom til å øke ressursinnsatsen i
tjenestetilbudene i hele regionen. Det vil imidlertid være naturlig at denne gevinsten hentes ut over
noe tid.
Dersom fylkestingene vedtar å etablere en ny region Agder bør fylkeskommunene samordne sine
økonomiske strategier i årene frem til ikrafttredelse 1.1.2020. Fellesnemnda skal ta hånd om det
forberedende arbeidet med økonomiplan og budsjettet for det første driftsåret etter iverksettelse av
sammenslåingen. Utover dette kan fylkestingene selv velge hvorvidt øvrige oppgaver skal legges
til fellesnemnda.
Politisk system
Å skape en felles politisk kultur er en viktig forutsetning for å kunne utvikle demokratiet videre i en
ny region. At Agderfylkene tradisjonelt utgjør en felles landsdel, og slik deler en felles tilhørighet,
kan bidra positivt til dette.
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I dag baserer begge fylkeskommunene sine politiske systemer på formannskapsmodellen. Etter
forhandlingsutvalgets vurdering kan fylkeskommunene på et senere tidspunkt – og etter eventuelle
vedtak om å opprette en ny region Agder – avgjøre en ny regions politiske struktur. Dette gir
fylkestingene anledning til å drøfte spørsmål knyttet til dette på en hensiktsmessig måte.
Administrative forhold
De ansatte er den viktigste ressursen fylkeskommunene har. En viktig administrativ utfordring
fremover blir dermed å beholde kompetansen i organisasjonene. Ingen ansatte skal sies opp som
følge av sammenslåingen.
Eventuelle stordriftsfordeler som følge av en sammenslåing av dagens fylkeskommuner vil primært
komme til syne innenfor regionens sentraladministrasjon. Eventuelle innsparinger beholdes av
regionen og kan benyttes til å øke ressursinnsatsen i tjenestetilbudene. En gjennomgang av den
forventede turnover i tiden fremover viser imidlertid at eventuell overlapping av arbeidsoppgaver
kan håndteres gjennom naturlig avgang.
Det skal tidlig utarbeides en omstillingsavtale som regulerer arbeidsgiverpolitiske forhold i
prosessen. Et partssammensatt utvalg skal ha en vesentlig rolle i utarbeidelsen av en
omstillingsavtale.
Forhandlingsutvalgets flertall, medlemmene Tore Askildsen, Terje Damman, Torunn Ostad
og Jon-Olav Strand, legger til grunn at en ny region Agder skal videreutvikle det gode arbeidet som
gjøres i begge dagens fylkeskommuner. Samtidig skal en ny region rigges for nye oppgaver og for
å skape noe nytt sammen. En balansert sysselsettings- og kompetansesituasjon har betydning for
muligheten til å nå disse målsettingene.
Flertallet ønsker å etablere en sterk regional stat i det ene fylket med Fylkesmannen som
hovedelement, mens en vil prioritere oppbyggingen av det regionale folkevalgte nivået i det andre.
Flertallet 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.
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 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

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.
Høring
Forhandlingsutvalget anbefaler at det gjennomføres en bred høring for å innhente vurderinger fra
kommuner, arbeidslivets organisasjoner, andre organisasjoner og institusjoner.
Innbyggerne i Aust-Agder høres dessuten gjennom en representativ innbyggerundersøkelse med
mål om å fremskaffe informasjon om innbyggernes holdninger til en ny region.
Innbyggerundersøkelsen godkjennes av en gruppe bestående av fylkesutvalgets medlemmer
supplert med en representant fra hvert av partiene SV, MDG og PP.
I henhold til tidligere vedtak vil fylkestingene i desember ta stilling til om en ønsker å etablere en ny
region Agder.
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1. Bakgrunn
Regjeringen har invitert landets fylkeskommuner og Oslo kommune til å innlede prosesser med
sikte på å vurdere og å avklare eventuelle sammenslåinger med andre fylkeskommuner.
1.1 Mandat
Aust-Agder og Vest-Agder fylkesting har fattet sammenfallende vedtak om å gå inn i forhandlinger
om å etablere en ny region Agder.
Aust-Agder fylkesting gjorde 26. april 2016 følgende vedtak i sak 18/2016:
1. Fylkestinget gir arbeidsgruppen bestående av fylkesordfører, fylkesvaraordfører og opposisjonsleder
mandat til å gå inn i forhandlinger med Vest-Agder fylkeskommune om å etablere en ny region Agder.
2. Arbeidsgruppen får mandat til videre dialog med omkringliggende fylkeskommuner.
3. Innbyggerne i Aust-Agder høres gjennom en representativ innbyggerundersøkelse med mål om å
fremskaffe informasjon om innbyggernes holdninger til en ny region. Det gjennomføres også en bred
høring for å innhente vurderinger fra kommuner og aktuelle organisasjoner.
4. Innbyggerundersøkelsen godkjennes av en gruppe bestående av fylkesutvalgets medlemmer supplert
med en representant fra hvert av partiene SV, MDG og PP.
5. Fylkestinget orienteres fortløpende om den videre prosessen, og vil i desember ta stilling til om en
ønsker å etablere en ny region. Et tilfredsstillende forhandlingsresultat er en forutsetning for dette.

Fylkestinget i Aust-Agder. Foto: Aust-Agder fylkeskommune
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Vest-Agder fylkesting gjorde 27. april 2016 følgende vedtak i sak 9/2016:
1. Fylkestinget gir arbeidsgruppen bestående av fylkesordfører, fylkesvaraordfører og opposisjonsleder
mandat til å gå inn i forhandlinger med Aust-Agder fylkeskommune om å etablere en ny region Agder.
2. Arbeidsgruppen får mandat til videre dialog med omkringliggende fylkeskommuner.
3. Fylkestinget orienteres fortløpende om den videre prosessen, og vil i desember ta stilling til om
en ønsker å etablere en ny region Agder.

Fylkestinget i Vest-Agder. Foto: Vest-Agder fylkeskommune

1.2 Nye oppgaver til regionene
Aust-Agder og Vest-Agder fylkesting har begge fattet vedtak om oppgaver til nye folkevalgte
regioner.
Aust-Agder fylkesting gjorde 17. februar 2015 følgende vedtak i sak 9/2015:
Fylkestinget i Aust-Agder viser til vedtak i fylkesordfører-/rådslederkollegiet 5.12.2014 og vedtak i KS
hovedstyre den 12.12.2014 samt til fylkeskommunenes egen rapport «Nye folkevalgte regioner - mål,
prinsipper og oppgaver», og anbefaler at følgende prinsipper bør legges til grunn for et fremtidig regionalt
folkevalgt nivå:

11

1. I Norge er det behov for et robust regionalt nivå underlagt direkte folkevalgt styring som kan ta et
regionalt lederskap i samarbeid med kommuner, næringsliv og statlig forvaltning.
2. Det regionale nivået må få et klart definert ansvar for de oppgaver/sektorer som er viktige for den
regionale utviklingen, og for samordningen av disse oppgavene med kommunenes og statens
virksomhet i regionen. Det regionale folkevalgte nivå styrker demokratiet og innebærer
maktspredning.
3. Det regionale nivået må styrkes gjennom samordning av sektorinteresser fremfor statlig sektoriell
detaljstyring. Oppgaver med regional/lokalt handlingsrom løses best av folkevalgte regioner i
samhandling med kommunene innenfor rammen av nasjonal politikk.
4. Generalistprinsippet skal fremdeles gjelde for regionalt folkevalgt nivå.
5. Folkevalgte regioner bør få overført oppgaver fra staten innenfor følgende områder:
a) Statens vegvesens regionapparat/fylkesavdelinger
b) Kulturrådet og tildelinger til regionale formål fra Kulturdepartementet
c) Kjøp av regionale jernbanetjenester
d) Deler av Forskningsrådets programmer
e) Konsesjonsoppgaver og veiledningsoppgaver fra NVE og annen
naturressursforvaltning av regional karakter
f)

De deler av BUF-etat som ikke kan legges til kommunene

g) Miljø/klima
h) Landbruk
i)

Prosjektskjønnsmidler

j)

Fylkestinget ønsker å avvikle helseforetaka og legge spesialisthelsetjenesten,
herunder sykehusene, inn under regionalt folkevalgt styring.

k) Helsetjenesten i de videregående skolene
Mange av disse oppgavene er av en slik karakter at de forutsetter en annen regional organisering enn
dagens. Dette må ses i sammenheng med fremtidige endringer i kommunestruktur.
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6. Staten bør som hovedregel organisere sin virksomhet slik at den korresponderer med den
folkevalgte regionstruktur som blir etablert.
7. Fylkesmannsembetets oppgaver bør konsentreres om kontroll og tilsyn.
8. Alle avklaringer som gjelder det folkevalgte regionale nivå må skje parallelt med tilsvarende
avklaringer knyttet til kommunestrukturen, jamfør Stortingets forutsetning av juni 2014. Med dette
som utgangspunkt ber fylkestinget om at regjeringen i den stortingsmeldingen som fremmes våren
2015 gir sin vurdering av de prinsipper som ligger i dette vedtaket.
9. Fylkestinget forutsetter at både fylkeskommunene og KS blir trukket aktivt med i det videre arbeidet
med vurdering av oppgaver som skal ligge til det regionale folkevalgte nivå.

Vest-Agder fylkesting gjorde 17.2.2015 et tilsvarende vedtak i sak 4/2015. De to fylkestingenes
vedtak er likelydende med unntak av punktene 5j, 5k, 9 og 10. Punkt 9 i vedtaket i Aust-Agder
tilsvarer punkt 10 i vedtaket i Vest-Agder. Samtidig har Vest-Agder fylkesting tatt inn et nytt punkt
9. Det fullstendige vedtaket i Vest-Agder er som følger:
Fylkestinget i Vest-Agder fylkeskommune viser til vedtak i fylkesordfører-/rådslederkollegiet 5.12.2014 og
vedtak i KS hovedstyre den 12.12.2014 samt til fylkeskommunenes egen rapport «Nye folkevalgte regioner
– mål, prinsipper og oppgaver» (datert 8.des. 2014), og anbefaler at følgende prinsipper bør legges til grunn
for et fremtidig regionalt folkevalgt nivå:
1. I Norge er det behov for et robust regionalt nivå underlagt direkte folkevalgt styring som kan
ta et regionalt lederskap i samarbeid med kommuner, næringsliv og statlig forvaltning.
2. Det regionale nivået må få et klart definert ansvar for de oppgaver/sektorer som er viktige for den
regionale utviklingen, og for samordningen av disse oppgavene med kommunenes og statens
virksomhet i regionen. Det regionale folkevalgte nivå styrker demokratiet og innebærer
maktspredning.
3. Det regionale nivået må styrkes gjennom samordning av sektorinteresser fremfor statlig sektoriell
detaljstyring. Oppgaver med regional/lokalt handlingsrom løses best av folkevalgte regioner i
samhandling med kommunene innenfor rammen av nasjonal politikk.
4. Generalistprinsippet skal fremdeles gjelde for regionalt folkevalgt nivå.
5. Folkevalgte regioner bør få overført oppgaver fra staten innenfor følgende områder:
a) Statens vegvesens regionapparat/fylkesavdelinger
b) Kulturrådet og tildelinger til regionale formål fra Kulturdepartementet
c) Kjøp av regionale jernbanetjenester
d) Deler av Forskningsrådets programmer
e) Konsesjonsoppgaver og veiledningsoppgaver fra NVE og annen naturressursforvaltning
av regional karakter
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f)

De deler av BUF-etat som ikke kan legges til kommunene

g) Miljø/klima
h) Landbruk
i)

Prosjektskjønnsmidler

j)

En større del av virkemiddelapparatet for regional utvikling til folkevalgt regionalt nivå.

Mange av disse oppgavene er av en slik karakter at de forutsetter en annen regional organisering enn
dagens. Dette må ses i sammenheng med fremtidige endringer i kommunestruktur.
6. Staten bør som hovedregel organisere sin virksomhet slik at den korresponderer med den
folkevalgte regionstruktur som blir etablert.
7. Fylkesmannsembetets oppgaver bør konsentreres om kontroll og tilsyn.
8. Alle avklaringer som gjelder det folkevalgte regionale nivå må skje parallelt med tilsvarende
avklaringer knyttet til kommunestrukturen, jamfør Stortingets forutsetning av juni 2014. Med dette
som utgangspunkt ber Vest-Agder fylkesting om at Regjeringen i den stortingsmeldingen som
fremmes våren 2015 gir sin vurdering av de prinsipper som ligger i dette vedtaket.

9. Prosessen med å vurdere eventuelle endringer av det regionale folkevalgte nivået bør starte i
det enkelte fylke i 2015 med siktemål om vedtak i fylkestingene høsten 2016.
10. Vest-Agder fylkesting forutsetter at både fylkeskommunene og KS blir trukket aktivt med i det
videre arbeidet med vurdering av oppgaver som skal ligge til det regionale folkevalgte nivå.

1.3 Prosess og involvering

Forhandlingsutvalget. Foto: Vest-Agder fylkeskommune
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Arbeidsgruppen (heretter «forhandlingsutvalget») har bestått av:
•

Tellef Inge Mørland, Aust-Agders fylkesordfører

•

Terje Damman, Vest-Agders fylkesordfører

•

Jon-Olav Strand, Aust-Agders fylkesvaraordfører

•

Tore Askildsen, Vest-Agders fylkesvaraordfører

•

Torunn Ostad, Aust-Agders opposisjonsleder

•

Randi Øverland, Vest-Agders opposisjonsleder

Til sammen er det gjennomført elleve møter i forhandlingsutvalget:
•

27. april, Kristiansand

•

23. mai, Arendal

•

10. juni, Dahlske videregående skole

•

28. juni, Kristiansand

•

11. august, Fevik

•

24. august, Arendal

•

12. september, Oslo

•

22. september, Arendal

•

26. september, Kristiansand

•

27. september, Kristiansand

•

3. oktober, Kristiansand
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Mandag 12.9 møtte forhandlingsutvalget kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner
i regjeringskvartalet. I møtet orienterte statsråden om arbeidet med regionreformen, mens
fylkesordførerne orienterte om forhandlingene om å etablere en ny region Agder. Videre tok
forhandlingsutvalget opp temaer av betydning for å utvikle regionen, bl.a. med hensyn til oppgaver,
statlige arbeidsplasser og tiltak for å bedre levekår.
Fylkesrådmennene Arild Eielsen og Tine Sundtoft har utgjort forhandlingsutvalgets sekretariat.
Til bistand i utredningsarbeidet ble det utnevnt en skrivegruppe. Rådgiver Dag Ole Teigen (leder),
ass. fylkesrådmann John G. Bergh og ass. fylkesrådmann Kristin Tofte Andresen har vært
medlemmer i skrivegruppen.
Til forhandlingsutvalgets møter 10.6, 24.8 og 22.9 var de ansattes representanter invitert til
samtaler om forhold av betydning for fylkeskommunenes ansatte. Disse representantene er
medlemmer av fylkeskommunenes administrasjonsutvalg. Dette var Randi Gunsteinsen, Vidar
Skrove, Vemund Jensen og Anne Cathrine Fodstad for Aust-Agder fylkeskommune, og Atle
Oanes, Kjell Holthe og Inger Johanne Engmark for Vest-Agder fylkeskommune. Til møtet 24.8
møtte Synnøve H. Prebensen og Bjørg Hellem i stedet for Atle Oanes og Inger Johanne Engmark.
Til møtet 22.9 møtte Atle Oanes og Bjørg Hellem for Vest-Agder. Videre har også
fylkesrådmennene sørget for administrativ kontakt med de ansattes representanter i forbindelse
med arbeidet. Etablerte fora er i hovedsak benyttet til dette.
Fylkesutvalgene i Aust-Agder og Vest-Agder arrangerte felles møte på Fevik 11.-12.8. Første dag
ble arrangert som en rundebordskonferanse der inviterte deltagere fikk anledning til å drøfte
spørsmål av betydning for en ny region Agder. Følgende eksterne aktører deltok med innspill i
møtet:
(se neste side)
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•

Fylkesmann Stein A. Ytterdahl

•

NHO Agder ved regiondirektør Siri Mathisen

•

LO i Aust- og Vest-Agder ved distriktssekretær Agnes Norgaard

•

NAV i Aust-Agder ved fylkesdirektør Hilde Høynes

•

NAV i Vest-Agder ved fylkesdirektør Elisabeth Blørstad

•

Universitetet i Agder ved rektor Frank Reichert

•

Østre Agder ved styreleder Per Kristian Lunden

•

Setesdal Regionråd ved styreleder Jon Rolf Næss

•

Knutepunkt Sørlandet ved styreleder Gro Anita Mykjåland

•

Lindesnesregionen ved styreleder Helge Sandåker

•

Listerrådet ved styreleder Arnt Abrahamsen

•

Arendal kommune ved ordfører Robert C. Nordli

•

Kristiansand kommune ved varaordfører Jørgen Kristiansen

Fra rundebordskonferansen på Fevik. Foto: Vest-Agder fylkeskommune

Gjennom rundebordskonferansen innhentet man nyttige innspill og vurderinger som
forhandlingsutvalget har tatt med i det videre arbeidet.
Med hensyn til oppfølging av fylkestingenes vedtak om videre dialog med omkringliggende
fylkeskommuner ble det arrangert et felles møte på Brokelandsheia 13.6 mellom fylkesutvalgene i
Aust-Agder og Telemark. Telemark fylkesting vedtok 29.6 å innlede forpliktende samtaler og
forhandlinger med Vestfold fylkeskommuner, med sikte på sammenslåing av de to fylkene med
virkning fra lokalvalgene i 2019. Et forslag om å innlede forhandlinger med Agder fikk ikke flertall.
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Videre ble det avholdt møter mellom forhandlingsutvalgene i Aust-Agder, Vest-Agder og Rogaland
2.9 på Sola og 26.9 i Kristiansand. Rogaland konsentrerer seg om arbeidet med en eventuell ny
Vestlandsregion (Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane), men ønsker fortsatt dialog med
Agder.
I tråd med fylkestingenes vedtak vil utredningen om en ny region Agder sendes på høring for å
innhente vurderinger fra kommuner og aktuelle organisasjoner.
Innbyggerne i Aust-Agder høres dessuten gjennom en representativ innbyggerundersøkelse
med mål om å fremskaffe informasjon om innbyggernes holdninger til en ny region.
Innbyggerundersøkelsen godkjennes av en gruppe bestående av fylkesutvalgets medlemmer
supplert med en representant fra hvert av partiene SV, MDG og PP.
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2. En ny region Agder
2.1 En ny folkevalgt region
Agderfylkene deler en lang felles historie. Etter innføringen av eneveldet i 1660 og innføringen av
betegnelsene amt (underamt) og stiftamt (hovedamt) sorterte Agder først under Stavanger, men
ble etter hvert til Agdesiden stiftamt som også omfattet Rogaland og øvre Telemark.
Dagens Agderfylker ble opprettet i 1685 da daværende Agdesiden amt ble delt i to, og en opprettet
amtene Nedenes (nåværende Aust-Agder) og Lister og Mandal (nåværende Vest-Agder).
Åseral kommune ble i 1880 overført fra Nedenes til Lister og Mandal amt.
I 1919 ble stiftamtene avskaffet og betegnelsen amt ble endret til fylke. Samtidig fikk begge
Agderfylkene sine nåværende navn.
Både Aust-Agder og Vest-Agder fylkeskommuner fremstår i dag som velfungerende og oversiktlige
organisasjoner med ordnet økonomi. De respektive fylkenes folketall gir grunnlag for god politisk
styring med kort avstand mellom velgere og valgte. Tjenestene har gjennomgående gode
resultater. Begge fylkeskommunene ligger for eksempel over landsgjennomsnittet med hensyn til
gjennomføring i videregående skole.
Det er likevel flere forhold som nå bidrar til å aktualisere spørsmålet om opprettelse av en ny
region Agder. Dette kapitlet redegjør for disse drivkreftene: Agder vokser stadig tettere sammen
gjennom bedrede kommunikasjoner, økt pendling og et økt antall institusjoner som dekker hele
regionen. Regjeringen og Stortingets flertall ønsker å gjennomføre en regionreform fra 2020, og
foreslår at landet deles inn i om lag ti nye folkevalgte regioner. Samtidig kan kommunereformen
resultere i større kommuner som i seg selv vil påvirke det regionale bildet.
Kapitlet drøfter dessuten relevante målsettinger for en ny region. Det overordnede målet for 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.
2.2 Agder vokser stadig tettere sammen
Kommunikasjonene i Agder bedres, pendlingen over fylkesgrensen øker og antallet institusjoner
som dekker hele regionen vokser. Denne utviklingen har pågått over lengre tid og er ytterligere
forsterket på 2000-tallet. Med bakgrunn i dette kan en identifisere felles regionale interesser på en
rekke områder.
At Agder sammenveves bo- og arbeidsmessig krever økt samordning og koordinering for at
fylkeskommunene skal kunne ivareta rollen som samfunnsutvikler på en hensiktsmessig måte.
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Foto: Forsidebilder av fellesplaner

I dag samarbeider Aust-Agder og Vest-Agder fylkeskommuner på en rekke områder. Regionplan
Agder 2020 er en felles politisk plattform for utvikling av Agder, forankret i to fylkeskommuner og
i 30 kommuner. Regionplanens hovedmål er å utvikle en sterk og samlet landsdel som er attraktiv
for bosetting og næringsutvikling både i kystsonen og i de indre distriktene. Hele landsdelen skal
tas i bruk, med vekt på en balansert utvikling og helhetstenkning. Det viktigste grepet i planen er
økt samhandling, fordi det bare er gjennom fellesskap vi kan nå ambisiøse mål.
For å nå regionplanens målsettinger har fylkestingene vedtatt flere delplaner som er viktige
redskaper i arbeidet med gjennomføring av planen:
•

Regional plan for likestilling, inkludering og mangfold (LIM-planen) er regionens viktigste redskap for
å styrke likestilling og levekår.

•

Regional plan for innovasjon og bærekraftig verdiskaping Agder 2015-2030 (VINN Agder) skal være
Agders verdiskapingsstrategi, basert på samarbeid og samhandling mellom næringsliv, arbeidsliv,
FoU-institusjoner og offentlig sektor.

•

Regional transportplan Agder (RTP Agder 2015-2027) synkroniserer alle transportformer og er
basert på et tett samarbeid med næringsliv, transportfaglige etater og kommunal sektor i Agder.

Regionale utviklingsprosjekter Agder (RUP Agder) er et felles årlig handlingsprogram som
finansieres av fylkeskommunene i fellesskap. RUP Agder er et viktig verktøy for fylkeskommunene
i rollen som regional utviklingsaktør. Sammen med det regionale partnerskapet – kommuner,
statlige regionale aktører, FoU-miljøer, næringsliv og organisasjoner – legger fylkeskommunene
gjennom RUP Agder grunnlaget for sin satsing innen distrikts- og regionalpolitikken på tvers av
fagmiljøer, fylkesgrenser og forskjellige sektorer.
Ny firefelts motorveg mellom Grimstad og Kristiansand åpnet i 2009. Det er bred enighet om det
overordnede transportnettet i Agder. Dette er over lengre tid illustrert med et anker hvor E18, E39,
rv 9 og rv 41 er de sentrale riksvegene som binder regionen sammen med resten av landet. Den
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regionale statsforvaltningen er i hovedsak organisert slik at Agder faller innenfor en felles enhet.
Det seneste eksempelet på dette er sammenslåingen av fylkesmannsembetene fra
1.1.2016. Regionen har også felles politidistrikt, helseforetak og universitet. Innenfor de regionale
forskningsfondene utgjør Agder en felles region.
Viktige næringsklynger har også en regional tilnærming. Næringsklyngen GCE NODE består i dag
av bedrifter innen olje- og gassleverandørindustrien på Sørlandet. NCE Eyde er etablert som en
klyngeorganisasjon for prosessindustribedrifter i Agder. Usus er en næringsklynge for bedrifter i
reiselivs-, opplevelses- og kulturnæringen i Agder og Telemark. IT-klyngen Digin består av små
og mellomstore IKT-bedrifter på Sørlandet. Det er også en rekke andre viktige næringsklynger i
regionen.
Universitetet i Agder (UiA) er et forbilde for hvordan utdannings- og forskningsinstitusjoner kan
være en aktiv medspiller i egen region. UiA har bygget opp et utstrakt samarbeid med de regionale
klyngenettverkene, forskningsinstitutter, og offentlig og privat sektor.
2.3 Regionreformen
I juni 2015 inviterte regjeringen landets fylkeskommuner og Oslo kommune til å innlede prosesser
med sikte på å vurdere og å avklare eventuelle sammenslåinger med andre fylkeskommuner.
I Meld. St. 22 (2015-2016) foreslår regjeringen at det gjennomføres en regionreform fra
2020 – samtidig med kommunereformen – med valg til nye regioner og nye kommuner i 2019.
Målet med reformen er å legge til rette for en positiv samfunnsutvikling i alle deler av landet,
basert på regionale fortrinn, forutsetninger og prioriteringer. Regionreformen skal legge til rette
for samordnet oppgaveløsning og sektorovergripende initiativer i regionene.
I meldingen viser regjeringen til at dagens fylkesinndeling bygger på den tidligere amtsstrukturen.
I 1844 var det 20 amter i Norge. Med unntak av innlemmingen av Bergen i Hordaland i 1972 er
denne strukturen fortsatt uendret. I fylkestingsmøter på Stiklestad 27.4.2016 vedtok imidlertid
fylkestingene i Nord- og Sør-Trøndelag å søke Stortinget om sammenslåing til ett fylke fra
1.1.2018. Stortinget vedtok 8.6.2016 at Nord-Trøndelag og Sør-Trøndelag fylker slås sammen til
Trøndelag fylke fra 1.1.2018.
Frem til 1975 var fylkestingene indirekte valgte organer. Først bestod disse som en forsamling
av ordførere, senere ble fylkestingenes medlemmer valgt av kommunestyrene. Dagens
fylkeskommuner ble til i årene 1974–76, med direkte valg til fylkestinget fra 1975.
I henhold til kommuneloven skal fylkeskommunene sikre et funksjonsdyktig folkestyre, og en
rasjonell og effektiv forvaltning av de fylkeskommunale fellesinteresser innenfor rammen av det
nasjonale fellesskap og med sikte på en bærekraftig utvikling.
I meldingen til Stortinget viser regjeringen til at det moderne Norge har vokst frem i løpet av
perioden hvor dagens regioninndeling har vært gjeldende. Kommunikasjoner, næringsstrukturer
og bosettingsstrukturer har endret seg vesentlig og i økt grad gitt grunnlag for samhandling.
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Kompleksiteten i samfunnet har økt. Samtidig vil en rekke av dagens sentrale
samfunnsutfordringer krysse administrative grenser og sektorer.
Regjeringen ønsker å styrke nye folkevalgte regioners rolle som samfunnsutviklere, og viser til at
samfunnsutviklerrollen innebærer å formulere mål og å skape oppslutning om strategier for å nå
disse målene. Å sikre en helhetlig og ønsket utvikling i regionene krever innsats på en rekke
områder, som samfunns- og arealplanlegging, klima og miljøvern, folkehelse, kompetanse, kultur,
ressursforvaltning, samferdsel og næringsutvikling. I tillegg er det avgjørende at det regionale
folkevalgte nivået har et godt samarbeid med kommunene i regionen.
Regjeringen foreslår at landet deles inn i om lag ti nye folkevalgte regioner. Dette skal
•

sikre at funksjonelle områder kan ses i sammenheng som grunnlag for samfunnsutviklingen

•

legge til rette for brede fagmiljøer med kapasitet og kompetanse til å ivareta både nåværende og
fremtidige roller og oppgaver

•

styrke potensialet for samhandling og dialog mellom regionale statlige myndigheter og folkevalgte
regioner

Parallelt med regionreformen utredes også fremtidig struktur for fylkesmannsembetene, med mål
om at forvaltningsnivåene og -strukturene skal fungere godt sammen. I henhold til NOU 2016: 3
var det av 38 statlige etater i alt 36 forskjellige regionale inndelinger ved inngangen til 2016. Bare
Nav fylkesforvaltning er sammenfallende med dagens fylkesinndeling. For å styrke samhandlingen
mellom staten og det regionale folkevalgte nivå, har regjeringen varslet en gjennomgang av de
statlige regiongrensene i lys av de nye grensene for folkevalgte regioner.
Stortinget har i hovedsak sluttet seg til regjeringens forslag i forbindelse med regionreformen.
Ved behandlingen av Meld. St. 22 (2015-2016) vedtok Stortinget dessuten å be regjeringen om å
•

sette ned et ekspertutvalg som skal foreslå ytterligere nye oppgaver til regionene når den nye
regionstrukturen er fastlagt, og senest våren 2017

•

sørge for at administrasjonen av fylkesvegnettet (deler av sams vegadministrasjon) blir underlagt
de nye folkevalgte regioner

•

styrke nytt regionalt folkevalgt nivås rolle i integreringsarbeidet i forbindelse med sysselsetting og
utdanning/kompetanseheving, samt som bindeledd mot kommuner, næringsliv og frivillig sektor

22

I henhold til inndelingsloven er det Stortinget som vedtar eventuelle endringer i inndelingen av det
regionale folkevalgte nivå. Samtidig må man forvente at Stortinget ønsker en fremtidig regional
inndeling med god balanse mellom regionene. Med bakgrunn i regjeringens invitasjon til å vurdere
eventuelle sammenslåinger med andre fylkeskommuner, kan det dermed ikke utelukkes at
fylkeskommuner som ikke ønsker strukturelle endringer uansett kan bli del av en ny region.

Foto: Aust-Agder fylkeskommune og Vest-Agder fylkeskommune

I Meld. St. 22 (2015-2016) foreslår regjeringen å overføre enkelte nye oppgaver til nye folkevalgte
regioner. Disse oppgavene vedrører bl.a. kultur og kulturminnevern. Samtidig har Stortingets
flertall bekreftet at tannhelsetjenesten skal overføres til kommunene. Videre kan det i henhold til
gjeldende forsøkslov – under bestemte vilkår – åpnes for forsøk med overføring av videregående
opplæring til enkeltkommuner. Kollektivtransporten skal som hovedregel forbli på regionalt nivå,
men kan overføres til større kommuner dersom det inngås partnerskap med det øvrige
fylket/regionen om et helhetlig tilbud.
Endringene i fylkeskommunens oppgaveportefølje, bl.a. med hensyn til at tannhelsetjenesten
overføres til kommunene, kan være illustrerende for en statlig vilje til å utvikle fylkeskommunens
rolle som samfunnsutvikler uten å samtidig utvikle fylkeskommunens rolle som tjenesteprodusent.
For at regionene skal kunne ha autoritet i rollen som samfunnsutvikler er det imidlertid også av
betydning at regionenes tjenesteproduksjon er solid. Dette kan tale for at større fylkeskommunale
enheter er nødvendig. Samtidig er det ikke lagt opp til overføring av oppgaver til regionene som
i seg selv tilsier behov for større regioner.
2.4 Kommunereformen
Regjeringen ønsker å gjennomføre en kommunereform. Rammene for kommunereformen ble
presentert i en meldingsdel i kommuneproposisjonen 2015 som ble behandlet i juni 2014.
I mars 2015 fremmet regjeringen en melding til Stortinget om nye oppgaver til større kommuner.
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Målene med kommunereformen er
•

gode og likeverdige tjenester til innbyggerne

•

en helhetlig og samordnet samfunnsutvikling

•

bærekraftige og økonomisk robuste kommuner

•

styrket lokaldemokrati

Stortinget har gitt tilslutning til at det gjennomføres en slik reform. De første kommunene
som vedtok å opprette en ny felles kommune var Stokke, Andebu og Sandefjord kommuner i
Vestfold.
Etter regjeringens vurdering samsvarer dagens kommunestruktur i lite tilfredsstillende grad med
de funksjonelle samfunnsutviklingsområdene. Arbeidsregionene krysser kommunegrensene, og
stadig flere arbeider i en annen kommune enn der de bor. Dette leder til at flere ikke har anledning
til å delta i valg til kommunestyrene i de kommunene hvor en har sitt daglige virke.
Etter de omfattende kommunesammenslåingene på 1960-tallet har en gjennomført en rekke
viktige reformer med betydning for kommunene, blant dem HVPU-reformen, sykehjemsreformen,
barnehagereformen og samhandlingsreformen. I tillegg til dette kommer kunnskapsløftet og økte
krav til arealplanlegging. Kommunene har flere yngre brukere under 67 år, og flere brukere med
mer komplekse sykdomsbilder.

Foto: SSHF

Etter regjeringens vurdering er flere oppgaver «for store» for kommunene, i den forstand at
kommunene ser behov for å løse disse sammen med andre kommuner.
Kommunereformen kan resultere i større kommuner som i seg selv vil påvirke det regionale
bildet. Om det blir kommunesammenslåinger på tvers av fylkesgrensene vil dette også kunne
påvirke fylkeskommunenes inndeling.
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Det er usikkerhet knyttet til eventuelle kommunesammenslåinger i Agder. Flere folkeavstemninger
i juni 2016 gav nei-flertall. Audnedal og Lyngdal kommuner i Vest-Agder har gjort sammenfallende
vedtak om sammenslåing med virkning fra 1.1.2020. Til nå har imidlertid ikke kommunereformen
medført enighet om kommunesammenslåinger andre steder i Agder.
Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder la 2.9.2016 frem sin tilråding om kommunestrukturen i Agder.
Fylkesmannen anbefalte at Agder inndeles i fem kommuner – alternativt seks til åtte – som den
samfunnsmessig ideelle løsningen for Agder.

Fra Rundbordkonferansen. Foto: Vest-Agder fylkeskommune

Fylkesmannen mener videre at Nye Lindesnes kommune (3), Nye Kristiansand kommune (K5) og
Vennesla/Iveland er modne løsninger og anbefaler at Stortinget vedtar disse nå. Alternativt viser
Fylkesmannen til at K3 med Søgne, Songdalen og Kristiansand kan være et konstruktivt første
skritt som opprettholder momentet i reformen i Kristiansandsregionen. Fylkesmannen legger da til
grunn at dette er løsninger som er i tråd med et omfattende, langvarig og økende interkommunalt
samarbeid, som det var utarbeidet intensjonsavtaler for, og at disse avtalene hadde stor
oppslutning i de aktuelle kommunestyrene før folkeavstemningene.
Den frivillige sammenslåingen av Lyngdal og Audnedal kan etter Fylkesmannens vurdering også
vedtas nå, med den klare forståelsen at Lyngdal bør være en del av en stor Listerkommune når
denne etableres.
Departementet legger frem proposisjon om ny kommunestruktur våren 2017, sammen med
lovproposisjon om nye oppgaver til kommunene og proposisjon om nytt regionalt nivå.
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2.5 Tidslinje
Hovedtrekkene i regjeringens tidsplaner for kommune- og regionreformene kan sammenfattes
i følgende tabell:
Tidspunkt

Sak

18.6.2014

Stortinget gir tilslutning til kommunereformen

20.3.2015

Melding til Stortinget om nye oppgaver til kommunene og prosess for regionreform

Juni 2015

Fylkeskommunene invitert til å innlede drøftinger av sammenslåingsalternativer

5.4.2016

Melding til Stortinget om regionenes oppgaver

1.7.2016

Kommunale vedtak

1.12.2016

Fylkeskommunale vedtak

Vår 2017

Samlet lovproposisjon om nye oppgaver til kommunene, ny kommunestruktur
og nytt regionalt nivå

1.1.2020

Gjennomføring av kommunereformen og regionendringer

Tabell 2.5. Tidslinje.

2.6 Forhandlingsutvalgets vurderinger: Målsettinger med en ny region Agder
En ny region Agder gir mulighet til å skape noe nytt sammen. Slik kan verdien av fellesskapet bli
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.

Foto: Fotolia.com

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.

26

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 utvikling av
de tre sykehusene i regionen

•

arbeide for at hele regionens behov ivaretas med hensyn til den videre 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

En ny region Agder vil ha om lag 300 000 innbyggere. Dette vil kunne bidra til at en ny region
Agder bedre kan forsterke samhandlingen regionalt, øke gjennomslaget nasjonalt og bedre
utnytte mulighetene internasjonalt.
I henhold til regionplanen skal hele landsdelen tas i bruk, med vekt på en balansert utvikling
og helhetstenkning. En ny region Agder skal sikre et godt tjenestetilbud i hele regionen, herunder
et desentralisert utdanningstilbud.
En ny region må bidra til å balansere sysselsettings- og kompetansesituasjonen i regionen,
og til videre utbygging av kommunikasjonene i landsdelen. Økt forskningssatsing er sentralt for
å understøtte regionens næringsutvikling og kompetansesituasjon.
En ny region Agder må arbeide for at hele regionens behov ivaretas med hensyn til den fremtidige
utvikling av sykehusene i Kristiansand, Arendal og Flekkefjord.
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Sykehusene i Arendal, Kristiansand og Flekkefjord. Foto: SSHF

En mer folkerik region må bidra til bedre levekår i tråd med regionplanens målsettinger. Dette
innebærer bl.a. å øke livskvaliteten gjennom mestring, deltagelse, inkludering og likestilling. En
større region kan være et fortrinn med hensyn til å sikre regionen tilgang til kompetent arbeidskraft.
Samtidig kan en større region bidra til å styrke samhandlingen på folkehelseområdet.
En ny region Agder skal bidra til økt interesse for det regionale folkevalgte nivået. Nye oppgaver
vil kunne bidra ytterligere til dette. Det kan innvendes at en sammenslåing av fylkeskommunene
i Agder kan bidra til å øke avstanden mellom velgere og valgte. Samtidig kan en region med økt
folketall, bedre gjennomslag og eventuelt nye oppgaver bidra til at interessen for det regionale
nivået – som bl.a. kommer til uttrykk gjennom deltagelse i valg – fornyes og forsterkes.
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3. Formelle rammer
3.1 Bakgrunn
I juni 2015 inviterte regjeringen landets fylkeskommuner og Oslo kommune til å innlede prosesser
med sikte på å vurdere og å avklare eventuelle sammenslåinger med andre fylkeskommuner.
I Meld. St. 22 (2015-2016) foreslår regjeringen at det gjennomføres en regionreform fra
2020 – samtidig med kommunereformen – med valg til nye regioner og nye kommuner i 2019.
Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) har bedt om at fylkeskommunene fatter
vedtak innen 1.12.2016. Etter forhandlingsutvalgets vurdering er det imidlertid tilstrekkelig
at fylkestingene fatter vedtak i løpet av desember.
3.2 Vedtak om sammenslåing
Dersom fylkestingene i desember gjør likelydende vedtak om sammenslåing, utformes dette
formelt som en søknad om sammenslåing. Mens vedtak om sammenslåing av kommuner som
hovedregel gjøres av Kongen, er det Stortinget som gjør vedtak om sammenslåing av fylker, jf.
inndelingslovens § 4. Med bakgrunn i regjeringens forslag om regionreform er det grunn til å
forvente at Stortinget vil behandle en eventuell søknad om sammenslåing relativt raskt og med
positivt vedtak.
3.3 Inndelingslovens bestemmelser
Dersom det gjøres vedtak om sammenslåing, skal KMD som hovedregel kalle sammen til felles
fylkestingsmøte, jf. inndelingslovens § 25. I dette fellesmøtet skal fylkestingenes medlemmer
drøfte:
•

forslag til den nye regionens navn

•

antallet medlemmer i det nye regiontinget og gjennomføring av valg

•

fellesnemndas sammensetning og mandat

•

valg av revisor

•

opprettelse av eventuelle andre fellesorgan for å sikre gjennomføringen av sammenslåingen

En endring i inndelingsloven som trådte i kraft 1.7.2016 gir departementet anledning til å gjøre
unntak fra kravet om et slikt fellesmøte, dersom fylkestingene allerede har gjort de nødvendige
vedtakene som fremgår av § 25.
En sammenslåing kan gjennomføres 1.1.2020 etter ordinære valg høsten 2019, eller ved andre
årsskifter gjennom valgperioden. Dersom 1.1.2019 velges som ikrafttredelse, velger fylkestingene
at regiontinget som skal være i funksjon fra 1.1.2019 til ordinært valg samme høst enten velges
i ekstraordinært valg høsten 2018 eller velges av og blant medlemmene i de inneværende
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fylkestingene. Ettersom det uansett skal avholdes ordinære valg i 2019 vil det siste kunne være
mest hensiktsmessig. I Sandefjord, Stokke og Andebu kommuner – som slås sammen fra
1.1.2017 – valgte en at felles kommunestyre i overgangsperioden fra 1.1.2017 til ordinært valg
i 2019 består av medlemmer valgt forholdsmessig blant de inneværende kommunestyrenes
medlemmer. I Trøndelag ble imidlertid alle inneværende fylkestingsmedlemmer valgt til å utgjøre
regiontinget fra sammenslåingen 1.1.2018 til ordinært valg i 2019. Om ønskelig kan dette gjøres
også i Agder. I så fall får regiontinget 70 medlemmer – 35 fra hvert fylke – fra 1.1.2019 til det
ordinært valgte regiontinget konstitueres samme høst.
Etter gjennomføring av ordinært eller ekstraordinært valg skal regiontingets medlemstall være et
oddetall. I henhold til kommuneloven skal fylkestinget ha minst 35 medlemmer i fylkeskommuner
med mellom 200 000 og 300 000 innbyggere, og minst 43 medlemmer i fylkeskommuner med
over 300 000 innbyggere. Kommuneloven inneholder ikke bestemmelser om øvre grense for
medlemstall. En ny region Agder må forventes å få om lag 300 000 innbyggere. Med bakgrunn i
dette kan det være hensiktsmessig å fastsette antallet medlemmer i et nytt regionting til minst 43.
Trøndelagsfylkene har vedtatt 1.1.2018 som ikrafttredelsesdato. Samtidig ble det vedtatt at det nye
regiontinget skal bestå av dagens 78 fylkestingsmedlemmer fra konstitueringen i oktober 2017
og frem til konstitueringen etter valget i 2019. Deretter skal regiontinget ha 59 medlemmer.
Erfaringer fra kommunesammenslåinger tilsier at partiene tidlig har samordnet seg med hensyn til
å gjennomføre nominasjonsprosessene.
3.4 Fellesnemnd
Etter inndelingslovens § 26 skal det opprettes en fellesnemnd til å samordne og forberede
sammenslåingen. Fellesnemnda skal bestå av minimum tre medlemmer fra hver fylkeskommune.
Disse medlemmene velges av og blant fylkestingenes medlemmer. Fellesnemnda velger selv leder
og nestleder. Fellesnemnda skal ta hånd om det forberedende arbeidet med økonomiplan og
budsjettet for det første driftsåret etter iverksettelse av sammenslåingen. Utover dette kan
fylkestingene selv velge hvorvidt øvrige oppgaver skal legges til fellesnemnda.
Fellesnemnda bør ha et tydelig fastsatt mandat, og fellesnemndas fullmakter fastsettes i reglement
som må vedtas av begge fylkestingene. Det kan være hensiktsmessig å gi fellesnemnda et tydelig,
men vidt mandat, for å sikre god politisk styring og en effektiv prosess. Å begrense dette vil
medføre at fylkestingene må samordne seg med hensyn til å fatte likelydende vedtak i de aktuelle
sakene.
Fellesnemndas leder skal innkalle til konstituerende fylkestingsmøte innen 1.11 året før
sammenslåingens ikrafttredelse. Fellesnemndas funksjonstid utgår når det nye regiontinget er
konstituert. Det nye regiontinget skal vedta den nye regionens budsjett innen 31.12.
3.5 Arbeidsutvalg
Om ønskelig kan fylkeskommunene også opprette et arbeidsutvalg. Fellesnemnda kan gi
arbeidsutvalget myndighet til å gjøre vedtak i enkeltsaker eller i saker som ikke er av prinsipiell art.
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3.6 Partssammensatt utvalg
Videre kan fylkeskommunene opprette et partssammensatt utvalg som behandler saker
vedrørende forholdet mellom den nye fylkeskommunen som arbeidsgiver og de ansatte.
Et partssammensatt utvalg sammensettes av representanter fra fellesnemnda og tillitsvalgte.
De fleste kommuner som har valgt å slå seg sammen har også valgt å etablere partssammensatte
utvalg.
En eventuell opprettelse av en ny region Agder vil omfattes av arbeidsmiljølovens regler om
virksomhetsoverdragelse. Dette innebærer bl.a. at arbeidsgiver så tidlig som mulig skal informere
om og drøfte overdragelsen med arbeidstagernes tillitsvalgte. Arbeidsmiljølovens § 16-5
inneholder bestemmelser om hvilke forhold det skal gis særskilt informasjon om. Videre inneholder
§ 16-6 bestemmelser om at arbeidsgiver så tidlig som mulig skal informere berørte arbeidstakere.
Det bør tidlig utarbeides en omstillingsavtale som regulerer arbeidsgiverpolitiske forhold i
prosessen. Et partssammensatt utvalg bør ha en vesentlig rolle i utarbeidelsen av en
omstillingsavtale. Denne vurderingen er i tråd med KMDs anbefalinger.
3.7 Prosjektleder
Det kan være hensiktsmessig å ansette en prosjektleder med hensyn til å planlegge, administrere
og lede sammenslåingsprosessen. En eventuell prosjektleder bør ha klare fullmakter fra
fellesnemnda. Om ønskelig ansettes også prosjektlederen som fremtidig fylkesrådmann.
Fylkestingene kan oppnevne midlertidig prosjektleder, og oppnevne et tilsettingsutvalg med
hensyn til ansettelse av fremtidig fylkesrådmann. Dette vil gjenspeile Trøndelagsfylkenes tidligere
gjennomførte prosess.
3.8 Andre formelle forhold
Med hensyn til deltagelse i interkommunale samarbeider har fylkeskommunene som hovedregel
anledning til å si opp deltagelsen med ett års skriftlig varsel. Inndelingsloven § 16 åpner for en
oppsigelsesfrist på seks måneder i forbindelse med bl.a. sammenslåinger. Disse reglene gjelder
både interkommunale samarbeider som er etablerte etter kommunelovens § 27 og samarbeider
som reguleres av lov om interkommunale selskaper.
Endringer i fylkeskommunenes struktur kan reise spørsmål knyttet til etterlevelsen av
anskaffelsesregelverket. På oppdrag fra KMD er det utarbeidet en veileder til kommunene om
anskaffelsesreglene i forbindelse med kommunereformen. Det legges til grunn at veilederen
i hovedsak vil være gjeldende også med hensyn til sammenslåinger på regionalt nivå.
Det kan være hensiktsmessig at fylkeskommunene tidlig utarbeider en felles strategi for
samkjøring av IKT-systemene. Erfaringer fra sammenslåinger på kommunalt nivå tilsier at en
slik samkjøring kan være kostnadskrevende.
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Opprettelse av en ny region Agder innebærer at arkiv
fra de nåværende fylkeskommunene må avsluttes,
og nytt arkiv etableres. Fylkeskommunene er selv
ansvarlig for at forhold knyttet til arkiv og
dokumentasjon håndteres korrekt. Det kan være
hensiktsmessig å tidlig igangsette tiltak for å sikre
at dette ivaretas på en hensiktsmessig måte.
Foto: Illustrasjonsbilde fra Fotolia.com

3.9 Tidslinje
En eventuell sammenslåing av Agderfylkene bør
tre i kraft 1.1.2019 eller 1.1.2020. Regjeringen
har foreslått 1.1.2020 som felles dato for
gjennomføring av både kommune- og regionreformen. Forhold som kan tale for 1.1.2020 er felles
ikrafttredelse med andre aktuelle regioner og kommuner, at nytt regionting velges ved ordinært
valg i 2019 og at fylkeskommunene får tilstrekkelig tid til å planlegge gjennomføringen av
vedtakene.
Forhold som kan tale for ikrafttredelse 1.1.2019 er at administrative forhold kan avklares tidligere,
at hensiktsmessig fremdrift av de aktuelle prosessene kan sikres, og at engasjementet rundt
vedtakene om sammenslåing lettere kan bringes inn i arbeidet med praktisk gjennomføring. Med
vedtak om sammenslåing i desember 2016 og med virkning fra 1.1.2019, vil Agder ha bedre tid til
gjennomføring enn Trøndelagsfylkene som i april 2016 vedtok sammenslåing med virkning fra
1.1.2018.
Etter en samlet vurdering finner forhandlingsutvalget det mest naturlig at 1.1.2020 velges som
ikrafttredelsesdato for en ny region Agder. Tidsplanen for en slik etablering kan sammenfattes slik:

Tidspunkt

Sak

Desember 2016

Vedtak i fylkestingene om søknad til Stortinget om sammenslåing

Vår 2017

Stortingsbehandling

September 2019

Ordinært valg til nytt regionting

1.1.2020

Den vedtatte sammenslåingen trer i kraft

Tabell 3.9. Tidslinje
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3.10 Forhandlingsutvalgets vurderinger
Det er enighet i forhandlingsutvalget om at en eventuell sammenslåing av Agderfylkene trer i kraft
1.1.2020 og at navnet på en eventuell ny region blir Agder.
Dersom fylkestingene fatter positive vedtak om sammenslåing i desember 2016 bør det innkalles
til felles fylkestingsmøte. I dette møtet drøftes den nye regionens navn, antallet medlemmer i nytt
regionting, fellesnemndas mandat og sammensetning, valg av revisor og opprettelse av eventuelle
andre fellesorgan for å sikre gjennomføringen av sammenslåingen.
Etter eventuelle vedtak om sammenslåing bør fylkestingene dessuten oppnevne.
•

midlertidig prosjektledelse

•

tilsettingsutvalg med hensyn til ansettelse av fremtidig fylkesrådmann

•

partssammensatt utvalg bestående av representanter fra fellesnemnda og tillitsvalgte

Det skal tidlig utarbeides en omstillingsavtale som regulerer arbeidsgiverpolitiske forhold i
prosessen. Et partssammensatt utvalg skal ha en vesentlig rolle i utarbeidelsen av en
omstillingsavtale. Fellesnemnda må også ta tidlig stilling til spørsmål vedr. prosjektledelse.
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4. En bærekraftig utvikling
4.1 Den regionale samfunnsutviklerrollen
Verdenskommisjonen for miljø og utvikling definerte bærekraftig utvikling som en utvikling som
møter dagens behov uten å svekke fremtidige generasjoners mulighet til å møte sine behov.

Foto: Fotolia.com

En bærekraftig utvikling hviler på tre hovedpilarer: Beskyttelse av miljøet, sosiale forhold og
økonomisk vekst. Å sørge for en bærekraftig utvikling innebærer å se disse pilarene i
sammenheng og samtidig ivareta dem alle på en tilfredsstillende måte både med hensyn til dagens
behov og den fremtidige utvikling.
Det regionale nivået kan bidra til en bærekraftig utvikling innenfor rammene av de virkemidler og
ressurser regionene til enhver tid har. I denne sammenheng kan en ny region Agder i første rekke
være fordelaktig med hensyn til at det på flere viktige områder blir én styrende og samordnende
aktør. Dette vil kunne bidra til mer effektive beslutningsprosesser og økt tyngde bak arbeidet med
regionplanen og på andre områder.
I Meld. St. 22 (2015-2016) om nye folkevalgte regioner viser regjeringen til at den regionale
inndelingen må være i samsvar med de samfunnsutfordringer som det regionale folkevalgte nivå
skal bidra til å løse. I forlengelsen av dette vektlegges regionenes samfunnsutviklerrolle.
Regjeringen ønsker at folkevalgte regioner skal ta initiativ for å skape en helhetlig og ønsket
utvikling for regionene. Dette handler om innsats på områder som samfunns- og arealplanlegging,
klima og miljøvern, folkehelse, kompetanse, kultur, ressursforvaltning, samferdsel og
næringsutvikling. Dette arbeidet krever både samarbeid med andre offentlig aktører og å
mobilisere private aktører. Regional planlegging er det sentrale virkemiddelet for å utøve
samfunnsutviklerrollen.
Også i Meld. St. 14 (2014-2015) viser departementet til at utvikling av samfunnsutviklerrollen er
den mest aktuelle rammen for det videre arbeidet med konkretisering av det regionale folkevalgte
nivåets oppgaver og funksjon. I meldingen viste regjeringen til at Møreforsking har sammenfattet
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tre sentrale prinsipper for regioninndeling som har relevans for utøvelsen av rollen som
samfunnsutvikler:
•

Man bør innrette regionene slik at utilsiktede virkninger av vedtak («eksternaliteter») kommer til
syne i beslutningssystemet.

•

Regionene bør avgrenses geografisk slik at området naturlig hører sammen med hensyn til
bo- og arbeidsmarkedsregioner.

•

Felles identitet er en forutsetning for at befolkningen skal identifisere seg med region og
regionsenter.

4.2 En region i vekst
De siste ti år har Agder vært blant Norges raskest voksende regioner. Både økende
nettoinnvandring og økende fødselsoverskudd har bidratt til dette.
Når vi ser bort fra områdene rundt storbyene Oslo, Bergen, Stavanger og Trondheim har Agder
hatt den høyeste prosentvise befolkningsveksten i landet i perioden 2010-2015. Økonomisk vekst,
utvidelsen av Schengen-området og økt arbeidsinnvandring fra Øst-Europa i forlengelsen av
denne er viktige forklaringer på dette bildet.
Befolkningsveksten har vært størst i områdene rundt Kristiansand og Arendal, og svakest i
Setesdal og øst i østre Agder, slik det fremgår av figur 4.2a:
Figur 4.2a. Kommunenes andel av Agders samlede befolkningsvekst 2010-2015 (SSB).
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Statistisk sentralbyrå (SSB) utarbeider prognoser for befolkningsframskrivinger med utgangspunkt i
scenarier for fødselstall, levealder og innvandring. Den langsiktige økonomiske utviklingen og den
globale flyktningsituasjonen vil kunne påvirke den regionale befolkningsutviklingen.
Middelalternativet indikerer en befolkningsvekst på 26,9 prosent i Agder i perioden 2015-2040.
Dette innebærer at Agders befolkning øker fra om lag 296 000 i 2015 til om lag 375 000 i 2040. Det
er høy usikkerhet knyttet til prognosen. Befolkningsframskrivinger for Agderfylkene fremgår av figur
4.2b og 4.2c.
Figur 4.2b Befolkningsframskriving Aust-Agder 2015-2040 (Middelalternativet) (SSB).
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Figur 4.2c befolkningsframskriving Vest-Agder 2015-2040 (Middelalternativet) (SSB).

Tettstedsarealene utgjør bare 0,7 prosent av Norges areal, men rundt 80 prosent av befolkningen
er bosatt i disse områdene. De siste årene har tettstedene styrket seg ytterligere i begge
Agderfylkene, så vel som i landet for øvrig. Sammenlignet med landsgjennomsnittet har
Vest-Agder en noe høyere andel bosatte i tettsteder, mens Aust-Agder har en høyere andel
bosatte utenfor tettstedene. Dette fremgår av tabell 4.2:

Aust-Agder
Menn

Vest-Agder

Kvinner

Menn

Norge

Kvinner

Menn

Kvinner

Andel bosatt i tettsted per 2014

35,9

36,5

40,5

40,9

40

40,5

Andel spredt bosatt per 2014

14,2

13,2

9,5

8,8

9,9

9,2

1,9

1,5

1,3

0,6

1,1

0,7

-1,6

-1,6

-1

-1

-0,9

-1

Endring bosatte i tettsted 09-14
Endring bosatte spredtbygd 09-14

Tabell 4.2. Befolkningsutvikling i tettsteder (SSB).
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Med hensyn til sammensetningen av befolkningen med innvandrerbakgrunn er begge
Agderfylkene tett opp til landsgjennomsnittet. Over halvparten av befolkningen med
innvandrerbakgrunn har opprinnelse i Europa. Av befolkningen med innvandrerbakgrunn i Agder
har flest opprinnelse i Polen. Deretter følger Tyskland, Danmark og Irak.
Antall eldre i Norge vil øke de kommende tiår, med bakgrunn i økende levealder og store
fødselskull i etterkrigstiden. Over 40 prosent av den forventede befolkningsveksten frem til 2040 vil
komme i aldersgruppen fra 67 år og oppover. Dette vil kreve fortsatt utbygging av helse- og
omsorgstjenestene, økt samhandling mellom forvaltningsnivåer og økt oppmerksomhet til
folkehelse og levekår. Over 40 prosent av den forventede befolkningsveksten i Agder frem til 2040
vil bestå av mennesker fra 67 år og oppover. Denne aldersgruppens andel av befolkningen
forventes å øke fra om lag 14 prosent i 2015 til om lag 20 prosent i 2040. Andelen eldre henger
nøye sammen med nivået på innvandring, ettersom flertallet av innvandrere er unge eller i
yrkesaktiv alder. Med hensyn til aldersfordeling og den forventede utvikling videre skiller Agder seg
ikke vesentlig fra landet for øvrig.

Foto: Fotolia.com

4.3 En sammenvevet region
Befolkningens mobilitet mellom Agderfylkene er høy. De fleste som flytter fra Vest-Agder til andre
norske fylker bosetter seg i Aust-Agder. De fleste som flytter fra Aust-Agder til andre norske fylker
bosetter seg i Vest-Agder eller i Oslo.
Innenlands flytting kan gjenspeile regionenes attraktivitet, og henger bl.a. sammen med tilgang til
arbeidsplasser. Kommunene i Agder med stabil netto tilflytting ligger i hovedsak i Kristiansands- og
Arendalsområdet, jf. figur 4.3a. Situasjonen i øyeblikket ser imidlertid noe annerledes ut. Dette er
trolig relatert til oljeprisfallet og konsekvensene av dette for regionens industri. Samlet fremstår det
som rimelig å legge til grunn at oversikten i figur 4.3a vil kjennetegne utviklingen også fremover.
Andelen utenlands flytting er lavere for Agderfylkene enn for landet sett under ett.
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Figur 4.3a. Netto innenlands flytting i Agder 2009-2014 (SSB)

Samlet fremstår Agder som en region med rimelig god balanse mellom arbeidsplasser og
sysselsatte. Agder har netto innpendling fra Telemark og netto utpendling til Rogaland og Oslo.
Med hensyn til antallet arbeidsplasser er Kristiansand det største tyngdepunktet i Agder.
Kommunene i Knutepunkt Sørlandet utgjør et sammenhengende bo- og arbeidsmarked,
og særlig Kristiansand er senterkommune for mange kommuner i Agder.
Det nest største tyngdepunktet er Arendal. Også kommunene i Østre Agder danner et
sammenhengende bo- og arbeidsmarked, men med noe større grad av utpendling til andre deler
av Agder.
Pendlingen over fylkesgrensen øker. Over 7 500 mennesker pendler mellom Aust-Agder og
Vest-Agder. Fra Aust-Agder pendler over 5 200 mennesker til Vest-Agder, mens om lag 600
pendler til Rogaland og om lag 400 til Telemark.
Tilsvarende er det flere som pendler fra Vest-Agder til Aust-Agder enn fra Vest-Agder til Rogaland.
Mens nær 2 300 pendler fra Vest-Agder til Aust-Agder, pendler knappe 1 600 til Rogaland.
Andelen dagpendling fremgår imidlertid ikke av tallene. Rogaland har en høy andel sysselsatte
tilknyttet olje- og gassnæringen. Det kan være naturlig å ta utgangspunkt i at en vesentlig del av
pendlingen mellom Agderfylkene og Rogaland er av annen karakter enn dagpendling.
Eksakte pendlertall fra 2014 fremgår av tabell 4.3. Samlet kan disse tallene gi uttrykk for en særlig
sammenveving mellom Aust-Agder og Vest-Agder.
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TIL
Aust-Agder

Vest-Agder

Aust-Agder
FRA

Rogaland

5243

Vest-Agder

2298

Rogaland

115

916

Telemark

416

341

Telemark

594

395

1570

125
111

1555

Tabell 4.3. Pendling mellom Agderfylkene, Rogaland og Telemark (SSB).

Det er i første rekke Kristiansand og Arendal kommuner – i denne rekkefølgen – som har positiv
nettopendling i Agder. Flere andre kommuner har imidlertid betydning for lokale bo- og
arbeidsmarkeder. Vennesla kommune har for eksempel høy utpendling samtidig som kommunen
har høy innpendling fra Iveland kommune.
Figur 4.3b viser andelen sysselsatte i Agder som jobber innenfor sin egen region. I denne
sammenheng viser regionbegrepet til regionsamarbeidene i Knutepunkt Sørlandet, Listerregionen,
Østre Agder, Setesdalsregionen og Lindesnesregionen. Knutepunkt Sørlandet fremstår som den
tettest sammenvevede bo- og arbeidsregionen. Knutepunkt Sørlandet har også relativt høy
innpendling fra Lindesnesregionen, som er regionen med høyest andel utpendling.
Figur 4.3b. Dekningsgrad arbeidsplasser (SSB).
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4.4 Helse og levekår
Viktige målsettinger i regionplanen er bl.a. at Agder i 2020 tiltrekker seg ny kompetanse og
nødvendig arbeidskraft, at ledigheten er lavere enn landsgjennomsnittet og at færre unge blir
uføre. I henhold til folkehelseloven skal fylkeskommunen være pådriver for og samordne
folkehelsearbeidet i fylket – for eksempel gjennom partnerskap. En ny region kan bedre
mulighetene for samordning av folkehelsearbeidet. Med hensyn til helse og levekår er det imidlertid
vesentlige variasjoner mellom geografiske områder internt i Agder. Det er av betydning at en ny
region evner å identifisere disse variasjonene og balansere innsatsen på en hensiktsmessig måte.
Fra 2015 er LIM-planen hovedverktøyet for å bygge en likestilt landsdel med gode levekår.
Blant planens hovedmål er at Agder i 2027 skal være en likestilt landsdel med gode levekår over
landsgjennomsnittet. For å sikre dette omtaler planen en rekke målsettinger og forslag til tiltak. Det
er viktig å bygge et mangfoldig demokrati der alle grupper i befolkningen er representert der viktige
beslutninger fattes. Det må være kultur for at fagutdanning og akademisk utdanning er attraktivt og
viktig. Adgang til arbeidslivet har betydning for mulighetene til å råde over eget liv, for økonomisk
uavhengighet, sosiale bånd og innflytelse over samfunnsutviklingen. Videre skal alle ha tilgang til
tjenester av like god kvalitet, og tjenestene skal være tilpasset det enkelte menneskets behov.
Til sist er innbyggernes rett til liv uten trakassering og vold avgjørende for å bedre likestillingen og
folkehelsen i Agder. Både hatvold og vold i nære relasjoner må forebygges gjennom tidlig innsats,
foreldreveiledning, bygging av gode relasjoner og fokus på menneskesyn og respekt.
Agder har naturgitte forutsetninger, beliggenhet og et næringsliv som gir store muligheter for
videreutvikling. For flertallet er landsdelen et godt sted å vokse opp, bo og arbeide i. Regionen
består av verdifulle utmarksområder, mange bygdesamfunn og tradisjonsrike kystbyer. Den
generelle samfunnsutviklingen er positiv. Andelen elever som fullfører og består videregående
skole innen fem år er høyere enn landsgjennomsnittet i både Aust-Agder og Vest-Agder, til tross
for at gjennomsnittlig antall grunnskolepoeng er lavere enn landsgjennomsnittet i begge fylkene.

Foto: Vest-Agder fylkeskommune

Landsdelen har likevel særlige utfordringer når det gjelder viktige levekårsindikatorer. Dette er bl.a.
knyttet til et høyt forbruk av offentlige ytelser, sosiale helseforskjeller og et høyt antall deltidsjobber
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i regionen. Begge fylkene har flere uføre enn landsgjennomsnittet. Vest-Agder yter arbeidsrettede
tiltak til mange, mens Aust-Agder i tillegg til dette også yter sosialhjelp til en høy andel.
Barnefamiliene på Sørlandet har relativt lav medianinntekt, og SSB viser til at dette kan henge
sammen med et mer tradisjonelt kjønnsrollemønster i Aust-Agder og Vest-Agder enn i andre fylker,
for eksempel når det gjelder mødrenes yrkesaktivitet.
For å kunne tilby nødvendige helse- og omsorgstjenester er det vesentlig å sikre god samhandling
mellom kommune- og spesialisthelsetjenesten. Spesialisthelsetjenesten skal sikre et likeverdig
og tilgjengelig tjenestetilbud som blir tilpasset pasientenes behov. Tjenestene skal være av høy
kvalitet. Regionplanen vektlegger betydningen av å videreføre og utvikle dagens sykehusstruktur
i Agder, for å sikre at landsdelen har en spesialisthelsetjeneste som møter befolkningens
forventninger og behov.
4.5 Klima og internasjonalt samarbeid
En målsetting i regionplanen er at Agder i 2020 skal være en internasjonalt ledende region for
klimavennlig produksjon og distribusjon av fornybar energi. Klimahensyn skal være et overordnet
krav i alle regionale og lokale samfunnsbeslutninger. En ny region Agder kan i første rekke bidra
til oppfylling av regionplanens målsettinger ved at det på klimaområdet blir én styrende og
samordnende aktør. Dette kan bidra til at arbeidet samordnes og målrettes i større grad enn
i dag. Videre kan eksterne effekter av vedtak i økt grad komme til syne i beslutningssystemet.
Klimaendringer er en global utfordring. FNs klimapanel har fastslått at den globale oppvarmingen
i hovedsak er menneskeskapt. Utfordringene på klimaområdet overskrider fagområder,
forvaltningsområder og geografiske grenser. For det regionale nivået er det vesentlig å se
vegutbygging og kollektivtransport i sammenheng med bo- og arbeidsmarkedsområdene.

Foto: Aust-Agder fylkeskommune og Vest-Agder fylkeskommune

Med sin beliggenhet nær kontinentet har Agder lange tradisjoner for internasjonalt samarbeid.
Næringslivet på Agder er eksportorientert og følsomt for internasjonale konjunkturer. Aktører
innenfor det offentlige, akademia, næringsliv og frivillig sektor deltar i internasjonalt samarbeid
innenfor sine respektive områder. UiA, Sørlandet sykehus HF, NAV, bedrifter og
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bransjeorganisasjoner deltar i prosjekter og samarbeider under EUs programmer. En felles
internasjonal strategi og et felles internasjonalt dialogforum for Agderfylkene har bidratt til
å styrke informasjonsutveksling og samordne posisjoner i ulike EU/EØS-fora.
Sørlandets Europakontor AS ble etablert i 2009 for å utnytte handlingsrommet i EØS-avtalen
gjennom økt deltakelse i EU/EØS-prosjekter og styrket samordning av europarettet virksomhet
i regionen. Fylkeskommunene er deleiere i dette kontoret. Aust-Agder og Vest-Agder
fylkeskommuner eier til sammen 65 prosent av selskapet. De andre eierne er Agderforskning AS
og Kristiansand og Arendal kommuner.
Nordisk informasjonskontor Sør-Norge har til oppgave å fungere som et informasjons- og
serviceorgan for å fremme og styrke det nordiske samarbeidet i det sørlige Norge og med andre
land og regioner i Norden det er naturlig å samarbeide med.
4.6 Forhandlingsutvalgets vurderinger
Det regionale nivået kan bidra til en bærekraftig utvikling innenfor rammene av de virkemidler og
ressurser regionene til enhver tid har. I denne sammenheng kan en ny region Agder i første rekke
være fordelaktig med hensyn til at det på flere viktige områder blir én styrende og samordnende
aktør. Dette vil kunne bidra til mer effektive beslutningsprosesser og økt tyngde bak arbeidet med
regionplanen og på andre områder.
Agder er en region i vekst. Som i resten av landet kommer befolkningsveksten i hovedsak i
tettstedene. En ny region Agder må arbeide for å utvikle hele regionen gjennom å understøtte
de komparative fortrinn i de respektive geografiske områdene.

Foto: Vest-Agder fylkeskommune og Aust-Agder fylkeskommune

Pendlingen mellom Agderfylkene er høy. Dette innebærer en sammenveving mellom Aust-Agder
og Vest-Agder. En ny region vil bedre mulighetene for å se regionen i sammenheng med hensyn til
bo- og arbeidsmarkedssituasjonen. Dette vil bidra til at eksterne effekter av vedtak lettere kommer
til syne i beslutningssystemet.
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Foto: Vest-Agder fylkeskommune og Fotolia.com

For flertallet er Agder et godt sted å vokse opp, bo og arbeide i. Landsdelen har likevel særlige
utfordringer når det gjelder viktige levekårsindikatorer. En ny region kan bedre mulighetene for
samordning av folkehelsearbeidet. Med hensyn til helse og levekår er det imidlertid av betydning
at en ny region evner å identifisere variasjoner mellom geografiske områder internt i Agder og
balansere innsatsen på en hensiktsmessig måte.
Spesialisthelsetjenesten skal sikre et likeverdig og tilgjengelig tjenestetilbud som blir tilpasset
pasientenes behov. Tjenestene skal være av høy kvalitet. Regionplanen vektlegger betydningen
av å videreføre og utvikle dagens sykehusstruktur i Agder, for å sikre at landsdelen har en
spesialisthelsetjeneste som møter befolkningens forventninger og behov. En ny region må arbeide
for at hele regionens behov ivaretas med hensyn til den fremtidige utvikling av de tre sykehusene i
regionen.
Klimahensyn skal være et overordnet krav i alle regionale og lokale samfunnsbeslutninger.
Klimautfordringene overskrider fagområder, forvaltningsområder og geografiske grenser. For det
regionale nivået er det vesentlig å se vegutbygging og kollektivtransport i sammenheng med
bo- og arbeidsmarkedsområdene.

Foto: Aust-Agder fylkeskommune
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5. Et fremtidsrettet tjenestetilbud i
hele regionen
5.1 Generelt
Dagens fylkeskommuner er tjenesteprodusenter, myndighetsutøvere og samfunnsutviklere.
Fylkeskommunene har bl.a. ansvar for videregående opplæring, fagskolene, fylkesveger,
tannhelse, kollektivtrafikk, kultur og kulturminnevern. Dette er områder med vesentlig betydning for
den regionale samfunnsutviklingen.
I tillegg til dette ivaretar fylkeskommunene regionens interesser overfor nasjonale myndigheter og
deltar aktivt i internasjonalt arbeid innenfor sine ansvarsområder. Fylkeskommunene er viktige
medeiere i bedrifter og samfunnsinstitusjoner. Fylkeskommunenes oppgaveløsning skjer gjerne
gjennom nettverksbasert samhandling og samarbeid med kommunene, regional statsforvaltning,
kompetanseinstitusjoner og private aktører. Fylkeskommunene deltar i regionale partnerskap,
nettverk og samarbeidskonstellasjoner. Samfunnsutviklerrollen krever at fylkeskommunenes egne
ansvarsområder og virkemidler sees i sammenheng.
Fylkeskommunenes samfunnsoppdrag er å gi et fremtidsrettet tjenestetilbud til innbyggerne,
og å sikre en helhetlig regional utvikling i samhandling med ulike aktører. I dette kapitlet omtales
sentrale tjenestetilbud innen utdanning, tannhelse, kommunikasjoner og kultur.
5.2 Utdanning
Regionplan Agder 2020 har følgende hovedmål for utdanningsområdet:
•

I 2020 har det regionale kunnskapsløftet gitt betydelige resultater.

•

Gjennom målrettet arbeid på tvers av kommunegrenser og forvaltningsnivåer har Agder lyktes med
å heve kvaliteten på alle utdanningsnivåer – fra barnehage til universitet.

•

Alle har tilbud om barnehageplass, grunnskoleresultatene er over landsgjennomsnittet, frafallet i
videregående skole er vesentlig redusert, og universitetet og høyskolene gjør seg bemerket både
nasjonalt og internasjonalt.

•

Satsing på økt kompetanse og samarbeid har bidratt til fremvekst av en rekke nye gründerbedrifter
og et næringsliv som hevder seg i tøff internasjonal konkurranse.

5.2.1 Videregående opplæring
Fylkeskommunenes utdanningstilbud omfatter videregående opplæring i skole og arbeidsliv,
voksenopplæring, realkompetansevurdering, pedagogisk-psykologisk tjeneste,
oppfølgingstjeneste, undervisning i sosiale og medisinske institusjoner, fagskoleutdanning, drift
av karrieresentre, fengselsundervisning og botilbud for elever i videregående skole.
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Aust-Agder har i dag syv videregående skoler. Disse er geografisk jevnt fordelt i fylket, med to
skoler i Arendal, én i hver av fylkets øvrige fire byer og én i Setesdal. I Vest-Agder er det elleve
videregående skoler. Fire av skolene er i Kristiansand. De andre skolene er lokalisert i Vennesla,
Søgne, Sirdal, Mandal, Flekkefjord, Farsund og Byremo. Opplæringsstedet i Kvinesdal er en del av
Flekkefjord videregående skole, mens opplæringsstedet i Lyngdal er en del av Eilert Sundt
videregående skole.
I økonomiplanperioden gjør både Aust-Agder og Vest-Agder betydelige investeringer i skolebygg.
I begge fylker kommer rundt 90 prosent av elevene inn på sine høyest prioriterte programområder.

Foto: Vest-Agder fylkeskommune

SMI-skolene ivaretar retten til opplæring og spesialpedagogisk hjelp for elever i sosiale og
medisinske institusjoner. SMI-skolene har ansvar for både grunnskole og videregående opplæring.
SMI-skolen i Aust-Agder har undervisning i skolestuen ved Sørlandet sykehus Arendal, ved
Ungdomsklinikken (UK), ved Furukollen og i videregående skoler. I Vest-Agder har SMI-skolen
fire skoleavdelinger som er lokalisert i Kristiansand. Hovedtyngden av SMI-skolens arbeid skjer i
Ungdomsavdelingens lokaler som ligger i utkanten av sykehusområdet på Eg.
5.2.2 Fagskoleutdanningene
Fagskoleutdanninger er korte yrkesrettede tertiærutdanninger som bygger på videregående
opplæring eller tilsvarende realkompetanse, og som har et omfang tilsvarende minimum et halvt
studieår og maksimum to studieår. Fagskoleutdanning gir kompetanse som kan tas i bruk i
næringslivet uten ytterligere generelle opplæringstiltak.
Kunnskapsdepartementet har varslet en stortingsmelding om organisering av fagskolesektoren
høsten 2016.
Gjennom utvalget Felles Fagskole Agder ble det i 2013 tatt initiativ til et tettere samarbeid mellom
regionens fagskoler. Fagskolen i Kristiansand er en del av Kvadraturen skolesenter. Sørlandets
fagskole som er en del av Dahlske videregående skole tok i august 2015 i bruk nye lokaler i
Grooseveien i Grimstad. Fagskolene har en stabilt høy gjennomføringsgrad.
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5.2.3 Gjennomføring, læringsmiljø og læringsutbytte
Både Aust-Agder og Vest-Agder har gode resultater i den videregående opplæringen.
En målsetting i Regionplan Agder 2020 er at et regionalt kunnskapsløft skal gi betydelige
resultater. Agder skal lykkes med å heve kvaliteten på alle utdanningsnivåer – fra barnehage til
universitet – gjennom målrettet arbeid på tvers av kommunegrenser og forvaltningsnivåer.
I denne sammenheng er områdene gjennomføring, læringsmiljø og læringsutbytte sentrale.

Foto: Fotolia.com, Vest-Agder fylkeskommune, Aust-Agder fylkeskommune og UiA

Gjennomføring
De seneste tallene for gjennomføring i videregående opplæring handler om elevene som startet i
videregående opplæring høsten 2010. Av disse elevene har henholdsvis 72,1 og 74,5 prosent av
elevene i Aust- og Vest-Agder fullført og bestått innen fem år. Landsgjennomsnittet for 2010-kullet
er 72,5 prosent. Vest-Agder har en noe høyere gjennomføringsgrad enn Aust-Agder. Samtidig har
Aust-Agder den høyeste økningen i landet for kullene 2004-2010.
Tallene ovenfor inkluderer både opplæring i skole og opplæring i bedrift. De siste kulltallene for
gjennomføring knyttet til opplæring i bedrift (gjennomføring av læretiden) alene, viser at en noe
høyere andel oppnår fag- eller svennebrev i Vest-Agder enn i Aust-Agder. Etter fem år fra
påbegynt læretid har 83 prosent av elevene i Vest-Agder og 80 prosent av elevene i Aust-Agder
oppnådd fag- eller svennebrev. Landsgjennomsnittet er 81 prosent.
Statistikken for gjennomføring og bestått innen fem år omfatter ikke alle elever. Elever som
gjennomfører videregående opplæring etter individuelle opplæringsplaner og som får sin opplæring
uten å følge læreplanverket i fagene, oppnår et funksjonsnivå som muliggjør arbeid i særskilt
tilrettelagte arbeidsplasser. Disse er ikke med i offentlige statistikker om fullført utdanning. Elever
som har forutsetninger for å oppnå delvis kompetanse (grunnkompetanse) er også unntatt fra
fullføringsoversikten, til tross for at disse gjennomfører videregående opplæring med bakgrunn i
sine individuelle forutsetninger.
Læringsmiljø
Arbeidet med et godt læringsmiljø omhandler både det psykososiale miljøet og det
læringsfremmende arbeidet for elever og lærlinger.
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Elevundersøkelsene viser at både Aust-Agder og Vest-Agder har stabilt gode resultater på
de fleste indikatorer. Likevel er landsgjennomsnittet enda høyere innenfor mange av disse
indikatorene. I begge fylkene gir elevene gode tilbakemeldinger når det gjelder trivsel.
Vest-Agder har dessuten bedre resultater enn landsgjennomsnittet innenfor bl.a. motivasjon,
innsats, veiledning og rådgivning.
Den hittil største ungdomsundersøkelsen som er gjennomført i Agder er Ungdata. Undersøkelsen
er et samarbeidsprosjekt mellom Universitetet i Agder, Aust-Agder og Vest-Agder fylkeskommuner,
kommunene i Agder og Kompetansesenter rus – region sør. I undersøkelsen ble det stilt spørsmål
vedrørende livssituasjon og livsstil, herunder forholdet til venner og familie, økonomi, levekår,
nærmiljø, trivsel, levevaner og fysisk og psykisk helse. Undersøkelsen viser at flertallet av
ungdommene trives og har det bra i videregående opplæring. Samtidig fremkommer alvorlige
utfordringer som bl.a. er knyttet til ungdommenes selvbilde, ensomhet og bekymringer.
Læringsutbytte
Fortsatt god rekruttering av lærere med høy kompetanse er en avgjørende faktor for å videreføre
høy kvalitet i utdanningen.
Utdanningens kvalitet kan måles på en rekke forskjellige måter. Skolebidragsindikatorer kan
fortelle hvordan skolen bidrar til læringsutbytte for elever med ulike utgangspunkt. Per i dag finnes
ikke offisielle indikatorer på dette området, selv om Utdanningsdirektoratet er i gang med å utvikle
slike. Bjarne Strøm og Torberg Falch ved NTNU har imidlertid undersøkt hvor mye de
videregående skolene bidrog til bl.a. elevenes gjennomføring og karakternivå for kullene som gikk
ut av grunnskolen i årene 2002-2004. Denne rapporten viste at Oslo, Agderfylkene og Rogaland
har høyest skolekvalitet i landet. Det samme forskningsmiljøet gjorde en lignende og forbedret
studie for kullene 2008 og 2009. begge Agderfylkene hadde et klart bedre samlet skolebidrag enn
landet, og Vest-Agder hadde det tredje beste skolebidraget av fylkene.
Samtidig er eksamenskarakterene i Aust-Agder og Vest-Agder noe lavere enn
landsgjennomsnittet. Det er likevel gode resultater i flere matematikkfag.
5.3 Tannhelsetjenesten
Tannhelsetjenesten har høy faglig kvalitet. Tilbudet skal utvikles videre med vektlegging av
helsefremmende og forebyggende arbeid. Tannhelsetjenesten skal også bidra til å utjevne
forskjeller i tannhelse gjennom å prioritere innsatsen overfor de mest utsatte gruppene
i befolkningen. I Aust-Agder og Vest-Agder fylkeskommuner er den offentlige tannhelsetjenesten
organisert som egne fylkeskommunale virksomheter.
Det er 29 tannklinikker og om lag 210 tannleger, tannpleiere og tannhelsesekretærer i
tannhelsetjenesten i Agder. Disse fordeler seg med 16 klinikker og om lag 80 ansatte i Aust-Agder
og 13 tannklinikker og om lag 130 ansatte i Vest-Agder.

50

Foto: Vest-Agder fylkeskommune

Barn og unge har gjennomgående god tannhelse. I begge fylker har over 80 prosent av
femåringene feilfrie tenner (uten fyllinger eller karies). Mens Aust-Agder ligger over
landsgjennomsnittet, ligger Vest-Agder likt med landsgjennomsnittet. For 18-åringer ligger begge
fylkene noe under landsgjennomsnittet.
I både Aust-Agder og Vest-Agder forventes befolkningsvekst, endring i de forskjellige
pasientgruppene og flere pasienter med sammensatte behov. Flyktningsituasjonen i Europa har
gitt flere asylsøkere under 18 år med rett til tannbehandling.
Regjeringen har foreslått at tannhelsetjenesten – som del av kommunereformen – overføres
kommunene fra 2020.
5.4 Kommunikasjoner
Regionplan Agder 2020 redegjør for en rekke mål på transportområdet:
•

I 2020 kan vi konstatere at åpningen av den nye firefeltsvegen mellom Grimstad og Kristiansand
i august 2009 var startskuddet for en vellykket samferdselssatsing i Agder.

•

Arbeidet med en sikker motorveg gjennom hele Agder er godt i gang. Utbedring av fylkesvegene
har fått et løft, og målrettet trafikksikkerhetsarbeid har gitt positive resultater med reduksjon i de
mest alvorlige trafikkulykkene.

•

Kjevik har fått en rekke nye utenlandsruter, og er en flyplass som dekker regionens behov og
som er godt rustet for å håndtere ytterligere vekst.

•

Skipstrafikken har økt, og det er en naturlig arbeidsdeling mellom havnene i landsdelen.

•

En fremtidsrettet strategi for jernbaneutvikling i Agder er utarbeidet, og sammenkobling av
Vestfoldbanen og Sørlandsbanen er i gang.

•

Kollektivtrafikk og sykkelbruk har hatt en markert vekst.
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Foto: Aust-Agder fylkeskommune og Vest-Agder fylkeskommune

For å utvikle regionen må en løse dagens transportbehov og møte morgendagens med effektive
og miljømessig gode transportalternativer. Regionen står overfor store investeringsbehov fremover
som må løses og finansieres i et fellesskap mellom staten, regionene, kommunene og brukerne
gjennom brukerbetaling. For å få gjennomslag for de mange prosjektene i nasjonale
prioriteringsprosesser, må Agder fortsatt stå sammen om felles prioriteringer.
Regionalt har fylkesvegnettet en svært viktig funksjon med å binde hele Agder sammen.
Fylkesvegnettet bidrar til regionforstørring ved at mindre sentrale områder kobles til mer sentrale
områder og dermed skaper et felles arbeids- og boligmarked. Fylkesvegnettet har store
investeringsbehov fremover for å ta igjen etterslep, bedre sikkerheten og dekke fremtidige
investeringsbehov for å legge til rette for ønsket regional utvikling. Det forventes at fylkeskommunen tilføres økte ressurser gjennom rammetilskudd for å kunne ivareta vegeierrollen på
en god måte.
For byene er det nasjonale målet at mye av persontransportbehovet skal dekkes med mer
kollektivtransport, sykkel og gående. Klimamessig ligger forholdene godt til rette i Agder for å ta
disse transportformene mer i bruk. For å videreutvikle kollektivtransporten er en gjennom felles
eierskap til Agder kollektivtransport AS godt organisert. Hovedutfordringene fremover blir hvordan
en skal finansiere forventningene til og behovene for et forbedret kollektivtilbud. Dette er en
utfordring som alle landets fylker står overfor, og det forventes at nasjonale målsettinger følges opp
med økte ressurser. Et forbedret tilbud innen bl.a. kollektivtransport, gang- og sykkelstier vil bidra
til at Agder lettere når regionale klimamål, og samtidig forbereder seg på utviklingen til
lavutslippssamfunnet.
Regional transportplan 2015-27 (RTP) oppsummerer de viktigste samferdselspolitiske
prioriteringene regionen står overfor. Planen er regionens viktigste innspill og forventning til
Nasjonal transportplan (NTP). RTP skal bidra til at regionen kan utvikle et fremtidsrettet
trafikksystem som gjør trafikkavviklingen enklere, raskere og sikrere. RTP ser på hvordan
landsdelen kan bidra til å løse transportutfordringene i lys av endrede krav og forventninger til
miljø og klima.
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Byregionene Kristiansand og Arendal har stått for nesten hele den samlede befolkningsveksten i
Agder de siste fem årene. Det forventes at denne utviklingen vil fortsette. Byområdene vil være
«motorene» i regionen. Hvordan vi klarer å løse transportutfordringen her vil ha stor betydning for
hele regionen. Det må utvikles strategier og planer for å løse både de kortsiktige behovene og de
mer langsiktige. Felles areal- og transportplaner vil være viktige virkemidler for å begrense et
fremtidig transportbehov og få til miljømessig gode løsninger.
Det er bred enighet om det overordnede transportnettet i Agder. Dette er over lengre tid illustrert
med et anker hvor E18, E39, rv 9 og rv 41 er de sentrale riksvegene som binder regionen sammen
med resten av landet. Kristiansand, med både havn og lufthavn, utgjør navet i dette tilbudet.
For å kunne tilby et fremtidsrettet transporttilbud for både persontransport og godstransport vil en
sammenkobling av Vestfoldbanen og Sørlandsbanen være viktig for Agder. Jernbanens funksjon
videre langs kysten må avklares. For regionen er det også ønskelig å legge til rette for økt
sjøtransport. Kristiansand havn vil være den viktigste containerhavna og ferjehavna. Alle de større
havnene har en viktig funksjon og gir grunnlag for sjørelatert næringsutvikling. Det vil være behov
for å videreutvikle samspillet mellom alle de største havnene for å få til et best mulig tilbud og
effektiv drift.

Foto: @theplainspotter1/Avinor, Vest-Agder fylkeskommune, Kristiansand Havn

Agder Kollektivtrafikk AS (AKT) er administrasjonsselskap for kollektivtrafikken i Agder. Selskapets
formål er å tilby kollektivtransport, gi informasjon til befolkningen om tilbudet og yte tjenester
relatert til dette. AKT kjøper primært tjenester innen rutetrafikk fra eksterne tjenesteleverandører.
Selskapet skal bidra til en miljøvennlig trafikkutvikling. I 2015 var det en positiv utvikling i antallet
reiser i Aust-Agder, i tillegg til en mindre passasjerøkning i Kristiansandsregionen. I øvrige områder
var det omtrent nullvekst.
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AKT eies av Aust-Agder og Vest-Agder fylkeskommuner (40 prosent hver) og Kristiansand
kommune (20 prosent).

Foto: Aust-Agder fylkeskommune og AKT

5.5 Kultur
Fylkeskommunene har særskilte satsinger på kultursektoren i det enkelte fylket og samarbeider
også om flere satsinger. Følgende styringsdokumenter er utarbeidet og vedtatt for Aust-Agder, og
legger føringer for kulturområdet:
•

Strategisk plan for kunst og kulturformidling 2016-2019

•

Enkelt, nært og gratis: Strategisk plan for bibliotekutvikling i Aust-Agder 2013-2016. Planen rulleres
i løpet av 2016

•

Sektorplan for idrett, friluftsliv, fysisk aktivitet og folkehelse – lokale og regionale kulturbygg
Aust-Agder 2010-2013. Handlingsprogrammet rulleres hvert år

•

Kulturminnevernplanen «Et godt varp» 2014 – 2017: Strategisk plan for kulturminner og
kulturmiljøer i Aust-Agder

Følgende styringsdokumenter er utarbeidet og vedtatt for Vest-Agder:
•

Regional plan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet 2014-2020

•

Strategisk handlingsplan for bibliotek i videregående skole i Vest-Agder 2013-2020

•

Strategisk handlingsplan for folkebibliotek i Vest-Agder 2012-2020

•

Strategisk handlingsplan for arkivsektoren i Vest-Agder 2012-2020

•

Strategisk handlingsplan for museumssektoren i Vest-Agder 2012-2020
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•

Kulturarv 2020. Strategi for kulturminnefeltet

•

Kultur i Vest-Agder 2000-2010

Foto: Vennesla kommune og Canal Street (Eirik Mykland/Birgit Fostervold)

Fylkeskommunene har en rekke felles satsinger på kulturområdet. Kilden teater- og konserthus
for Sørlandet IKS kom i drift i 2012 og både Kristiansand, Arendal, Grimstad og begge
fylkeskommunene bidrar økonomisk. Olympiatoppen Sør er etablert i et samarbeid mellom
NIF, Vest-Agder fylkeskommune, Aust-Agder fylkeskommune og Kristiansand kommune.
Det planlegges etablert friidrettshall i Grimstad finansiert med støtte fra Aust-Agder og Vest-Agder
fylkeskommuner og Kristiansand, Arendal og Grimstad kommuner.
SKMU Sørlandets Kunstmuseum er en stiftelse opprettet i 1995 av Kristiansand kommune,
Vest-Agder fylkeskommune, Aust-Agder fylkeskommune og Christianssands Billedgalleri. Begge
fylkeskommuner bidrar med midler til Sørlandsutstillinga, filmfondet FUZZ og Stiftelsen Arkivet.
Begge fylkeskommuner yter også midler til regionale kompetanseorganisasjoner som Agder
Kunstsenter, Sørnorsk jazzsenter, Sørnorsk filmsenter (medeiere), Agder folkemusikkarkiv
(interfylkeskommunal institusjon), Voksenopplæringsforbundet Agder (VOFO) og
kompetansehevingsmidler til Sørnorsk kompetansesenter for musikk (SØRF).
Vest-Agder bidrar også med driftsmidler til Norsk forfattersentrum Sørlandet, Folkeakademiet
Agder og SØRF. Aust-Agder bidrar med driftstilskudd til Bjoren AS. Utover fellessatsinger, har det
enkelte fylket en rekke kultursatsinger hver for seg – både som medeiere og tilskuddsytere.
Fylkesbibliotekene i Aust-Agder og Vest-Agder samarbeider om kompetanse- og utviklingstiltak for
bibliotekene, gjennom møter, kurs og utviklingsprosjekter.
Det er lagt til rette for en felles utnyttelse av ressursene i bibliotekene, og fri og gratis tilgang for
alle innbyggere. Viktige fellessatsinger for dette formålet er transportordning mellom bibliotekene,
felles søk i katalogene og en felles utlånsordning for e-bøker.
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Begge fylkeskommuner har også et drifts- og utviklingsansvar for nasjonale oppgaver som
eksempelvis Den kulturelle skolesekken, Rikskonsertene (nå Kulturtanken), Ung kultur møtes
(UKM) og spillemidler til idrettsanlegg og desentralisert ordning for tilskudd til kulturbygg.
Regionplan Agder 2010-2020 har fem satsingsområder der kultur er et av disse.
Det er utarbeidet et eget strategisk notat for kultursektoren som ble vedtatt av Sørlandsrådet
(tidl. Politisk samordningsgruppe) våren 2015. Gjennom det strategiske notatet kommer det frem
konkrete forslag til tiltak innenfor følgende temaområder:
•

Møteplasser og kunnskapsutvikling

•

Talentutvikling

•

Samarbeid og nettverksbygging mellom kulturaktørene

•

Felles satsing på idrett i Agder, blant annet er Olympiatoppen Sør etablert

•

Arrangement i landsdelen av nasjonalt og internasjonalt format

•

Internasjonalt samarbeid

•

Uthavnene på Agder. En felles strategi for begge fylker er vedtatt våren 2016 med varighet fra
2016-2020. Strategien legger opp til at regionen skal etablere et utviklingsorientert samarbeid om
forvaltning, formidling og utvikling i Agders uthavner

•

Etter- og videreutdanning innen kunst- og kulturformidling

5.6 Forhandlingsutvalgets vurderinger
En ny region Agder må sikre et godt tjenestetilbud i hele regionen og arbeide for at hele regionens
behov ivaretas med hensyn til den videre utbygging av kommunikasjonene i landsdelen. Dette er
bl.a. sentralt med hensyn til distriktene øst i Aust-Agder, vest i Vest-Agder og i Setesdal.
Gjennomgangen av tjenesteområdene illustrerer hvordan Agderfylkene på en rekke områder har
sammenfallende fortrinn og utfordringer. Både Aust-Agder og Vest-Agder har gjennomgående
gode resultater i tjenestene. For eksempel befinner både Aust-Agder og Vest-Agder seg over
landsgjennomsnittet med hensyn til gjennomføring i videregående opplæring. I begge fylker
kommer rundt 90 prosent av elevene inn på sine høyest prioriterte programområder. Fagskolene
har en stabilt høy gjennomføringsgrad. Dessuten gjør både Aust-Agder og Vest-Agder betydelige
investeringer i skolebygg i økonomiplanperioden.
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Foto: UiA

Undersøkelsen Ungdata viser at flertallet av ungdommene trives og har det bra i videregående
opplæring. Samtidig fremkommer det alvorlige utfordringer knyttet til ungdommenes selvbilde,
ensomhet og bekymringer. Arbeidet med analyse, planlegging og iverksetting av tiltak med hensyn
til dette må begynne før en sammenslåing av Agderfylkene kan iverksettes 1.1.2020. En viktig
utfordring for en ny region Agder blir å følge opp dette på lengre sikt.
RTP Agder har felles målsettinger for utviklingen av kommunikasjonene i landsdelen. Agder
Kollektivtrafikk AS (AKT) er administrasjonsselskap for kollektivtrafikken i Agder. Forutsetningene
for å videreutvikle et samlet kollektivtilbud på transportområdet er dermed i høyeste grad tilstede.
Også på kulturområdet er det alt i dag en rekke fellessatsinger mellom Agderfylkene. Med hensyn
til tannhelse har regjeringen foreslått at tannhelsetjenesten overføres kommunene fra 2020.
En ny region Agder må bidra til å realisere regionplanens målsettinger for de aktuelle
tjenesteområdene. Et hovedmål må være å tilby et desentralisert tjenestetilbud tilpasset brukernes
behov. Å etablere en ny region Agder skal derfor ikke utløse sentralisering av tjenestene. Samtidig
viser forhandlingsutvalget til at en ny region har muligheter til å kunne tilby et mer variert og
spesialisert tjenestetilbud, særlig innenfor videregående opplæring.
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6. Økonomiske konsekvenser
6.1 Økonomiske konsekvenser av regionreformen
I Meld. St. 22 (2015-2016) varsler regjeringen at regionreformen innebærer at inntektssystemet
for regionalt folkevalgt nivå bør revideres. KMD ønsker å iverksette et nytt inntektssystem for
fylkeskommunene fra 1.1.2020. Departementet starter arbeidet med nytt inntektssystem høsten
2016, og tar sikte på å omtale prinsippene våren 2017.
I meldingen viser regjeringen til at fylkeskommunenes frie inntekter fordeles gjennom
inntektssystemet. En av hovedmålsettingene med inntektssystemet er å utjevne
fylkeskommunenes økonomiske forutsetninger for å kunne tilby gode og likeverdige tjenester
i hele landet. Fylkeskommunene kompenseres dermed for forskjeller i demografi, geografi
og andre forhold som fylkeskommunene i mindre grad kan påvirke selv. Hovedprinsippet er at
fylkeskommunene skal kompenseres fullt ut for ufrivillige kostnadsulemper, altså forhold man
ikke selv kan påvirke. Kompensasjonen gis gjennom utgiftsutjevningen i inntektssystemet.
Utgiftsutjevningen bygges opp som en kostnadsnøkkel med forskjellige kriterier og vekter som
bidrar til å forklare hvorfor utgifter varierer mellom fylkeskommunene.
Det må forventes at en i det nye inntektssystemet legger proporsjonale kriterier til grunn på en
slik måte at sammenslåing av fylkeskommuner ikke i seg selv medfører negative økonomiske
konsekvenser. Samtidig vil det være usikkerhet knyttet til dette frem til endelig vedtak om nytt
system. Denne usikkerheten berører imidlertid alle fylkeskommuner – ikke bare fylkeskommuner
som slås sammen til nye regioner.
Også dagens inntektssystem er i hovedsak utformet på en slik måte at en sammenslåing av
fylkeskommunene medfører at overføringene til nye regioner vil tilsvare summen av overføringer til
de eksisterende fylkeskommunene. Årsaken til dette er at kostnadsnøkkelen i hovedsak er knyttet
til kriterier som for eksempel innbyggertall, antallet søkere i utdanningsprogram med høye
kostnader, fergesamband og veglengde fylkesveg.
Ett av kriteriene skiller seg imidlertid ut gjennom å være knyttet til forholdet mellom antall
innbyggere og antall kilometer offentlig veg. Ettersom forholdet mellom antall innbyggere og antall
kilometer offentlig veg i en ny region Agder om lag vil tilsvare det aktuelle forholdet i hver av de
respektive fylkeskommunene per i dag, vil en ny region isolert sett tape økonomisk på en
sammenslåing med bakgrunn i dette. Beregninger viser at en ny region Agder med dagens system
ville tape om lag 60 mill. kroner som følge av kriteriet «innbyggere per km offentlig veg (minus
17)». I tillegg kan enkelte andre kriterier også gi visse utslag. Nytt inntektssystem varsles imidlertid
fra 2020. Det kan uansett være vesentlig å understreke disse utslagene overfor nasjonale
myndigheter som en del av arbeidet frem til 2020.
På kort sikt vil etablering av en ny region Agder medføre overgangskostnader til forberedelse og
gjennomføring av en slik etablering. Det kan bl.a. påløpe kostnader knyttet til samordning av
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IKT- og arkivfunksjoner, opplærings- og kompetansebehov og flyttekostnader. I henhold til
inndelingsloven gir staten delvis kompensasjon for engangskostnader som er direkte knyttet til
disse prosessene.
På lengre sikt vil større regioner medføre økt kapasitet i større administrative enheter. Dette vil
i første rekke kunne innebære reduserte administrasjonskostnader. Disse frigjorte ressursene kan
igjen benyttes bl.a. til å bedre tjenestetilbudet.
Med hensyn til utredningsarbeidet, utbetaler KMD en prosjektstøtte på 200 000 kroner per
utredning, samt en fylkesstøtte på 200 000 kroner per deltakende fylke. Disse midlene er utbetalt
og fordelt med til sammen 300 000 kroner til hver av fylkeskommunene. I tillegg har Aust-Agder
fylkeskommune mottatt 200 000 kroner i støtte til gjennomføring av innbyggerundersøkelse.
6.2. Nøkkeltall
Kommune-Stat-Rapportering (KOSTRA) gir oversikt over ressursinnsats, prioriteringer og
måloppnåelse i kommuner, fylkeskommuner og bydeler. Nøkkeltallene i tabellen gir oversikt over
finansielle nøkkeltall, prioriteringer, dekningsgrad og produktivitet i Aust-Agder og Vest-Agder
sammenlignet med fylkeskommunene med unntak av Oslo.
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Landet
u/Oslo

AustAgder

VestAgder

2015

2015

2015

1. Finansielle nøkkeltall
Brutto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter

3

4,2

4,9

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter

4,6

5,1

7,6

12238

12175

11826

146

143,5

124,4

10165

9834

6495

160055

169462

149360

3940

2949

3117

649

717

618

150471

156232

145846

71335

74004

66517

Andel personer 16-18-år i vgo

92,4

91,7

91,9

Andel elever med direkte overgang grunnskole til vgo

98,1

98

98,9

Andel elever med direkte overgang fra videregående opplæring
til høyere utdanning

45,3

47,5

48,7

Prioriterte personer, andel under off. tilsyn i tannhelsetjenesten

89,2

87,7

87,4

Andel beståtte fag- og svenneprøver

92,5

90,9

92,4

Andel elever og lærlinger bestått vgo på normert tid

58,7

58,3

59,7

Personer undersøkt/behandlet pr. offentlig avtalt årsverk i
tannhelsetjenesten

294

378

303

Frie inntekter i kroner per innbygger
Langsiktig gjeld i prosent av brutto driftsinntekter
Netto lånegjeld i kroner per innbygger

2. Prioritering
Netto driftsutgifter til videregående opplæring, per innb. 16-18 år
Netto. dr.utg. i kr pr. innb., samferdsel i alt
Netto driftsutgifter, adm. og styring, i kr. pr. innb.
Øk. belastning vgo i skole per elev
Øk. belastning fagopplæring i arbeidslivet per
lærling/lærekandidat

3. Dekningsgrad

4. Produktivitet/enhetskostnader

Tabell 6.2. Oversikt finansielle nøkkeltall mv. (SSB). Reviderte tall per 15.06.2016.

Av tabellen fremgår det at begge fylkeskommunene i 2015 hadde bedre driftsresultat og lavere
langsiktig gjeld enn landsgjennomsnittet. Med hensyn til langsiktig gjeld er indikatoren imidlertid
utformet slik at også lån til videre utlån er inkludert. Både Aust-Agder og Vest-Agder
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fylkeskommuner har betydelige lån til videre utlån. Når man justerer for dette er reell lånegjeld
vesentlig lavere i begge fylkeskommunene.
Sammenlignet med landsgjennomsnittet har begge fylkeskommunene en høyere andel elever
med direkte overgang fra videregående opplæring til høyere utdanning. I begge fylkeskommunene
undersøkes/behandles dessuten et høyt antall personer per offentlig avtalt årsverk i
tannhelsetjenesten.
Vest-Agder hadde et noe bedre driftsresultat enn Aust-Agder i 2015. Samtidig hadde Aust-Agder
noe høyere frie inntekter per innbygger. Aust-Agder har noe høyere driftsutgifter til videregående
opplæring enn Vest-Agder, både i forhold til antallet innbyggere 16-18 år og i forhold til elevtallet.
Aust-Agder har høyere ressursbruk enn Vest-Agder per elev i videregående opplæring. Dette kan
bl.a. ha sammenheng med at Aust-Agder har landslinjer der ressursbruken er relativt høyere enn
på andre områder. Vest-Agder har ikke landslinjer.
I Aust-Agder undersøkes/behandles en høyere andel personer per offentlig avtalt årsverk i
tannhelsetjenesten. I Vest-Agder består en noe høyere andel fag- og svenneprøvene, og en noe
høyere andel elever og lærlinger består på normert tid. Vest-Agder har også høyere dekningsgrad
av innbyggere 16-18 år i videregående opplæring og høyere andel direkte overgang fra grunnskole
via videregående opplæring til høyere utdanning. Disse forskjellene fremstår imidlertid som
marginale.
6.3 Konsesjonskraftinntekter
Alle vannkraftutbygginger som benytter regulert vannføring, må avstå om lag 10 prosent av
produksjonen til den enkelte vertskommune til selvkost. Denne retten er fastsatt i
industrikonsesjonsloven, ervervsloven og vassdragsreguleringsloven. Det kraftvolumet som
vertskommunen kan ta ut er begrenset til kommunens behov for alminnelig elektrisitetsforsynet,
og det overskytende tilfaller dermed fylkeskommunene.

Foto: Fotolia.com, Vest-Agder fylkeskommune og Agder Energi

En ny region Agder får i seg selv ingen konsekvenser for konsesjonskraftinntektene.
Kommunereformen kan imidlertid ha betydning, ettersom større kommuner med økt kraftbehov
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ha krav på en større del av tildelt konsesjonskraft i et vassdrag. Dette vil igjen kunne lede til
inntektsbortfall på regionalt nivå.
Både Aust-Agder og Vest-Agder har vesentlige konsesjonskraftinntekter. Det er høy usikkerhet
knyttet til prognosene for den fremtidige utviklingen av disse. Konsesjonskraftinntektene avhenger
av utviklingen i kraftprisen og av forvaltningen av konsesjonskraften. Det er også grunn til å tro at
selvkostprisen vil stige en del de kommende årene, noe som også påvirker inntektene negativt.
Aust-Agder fylkeskommune disponerte 338,3 GWh i 2015, mens Vest-Agder fylkeskommune
disponerte 155,5 GWh samme år. I sine respektive økonomiplaner legger begge
fylkeskommunene til grunn en forventet reduksjon av inntektene i perioden 2016-2019. I 2016
forventes det om lag dobbelt så høye konsesjonskraftinntekter i Aust-Agder som i Vest-Agder.
Denne forskjellen reduseres imidlertid i løpet av perioden. Mens Aust-Agder og Vest-Agder i 2016
legger til grunn forventede inntekter på henholdsvis 49 og 25 mill. kroner, anslås det at tilsvarende
inntekter i 2019 vil utgjøre henholdsvis 27 og 23 mill. kroner. Dette fremgår av følgende tabell:

2016

2017

2018

2019

Aust-Agder

49

49

49

27

Vest-Agder

25

25

23

23

Sum

74

74

72

50

Tabell 6.3. Fylkeskommunenes anslåtte konsesjonskraftinntekter i perioden 2016-2019. Mill. kroner.

Begge fylkeskommunene er deltakere i Konsesjonskraft IKS, som er et interkommunalt samarbeid
mellom 20 kommuner og de to fylkeskommunene i Agder. Aust-Agder og Vest-Agder
fylkeskommuner eier henholdsvis 38,33 og 19,24 prosent av selskapet.
I 2014 ble Aust-Agder fylkeskommune og de aktuelle kommunene i fylket enige om fordelingen av
konsesjonskraftinntekter i Aust-Agder i perioden 2020-2029. Avtalen innebærer at Bykle og Valle
kommuner kan prioritere den rimeligste kraften innenfor det som til enhver tid er forbruket til
alminnelig forsyning. Overskytende kraft utover forbruket til alminnelig forsyning skal fordeles
med 90 prosent til fylkeskommunen og 10 prosent til kommunen. I Vest-Agder er det avtalt at
overskytende kraft fra kommunene Sirdal, Kvinesdal og Åseral, skal fordeles 95 prosent til
fylkeskommunen og 5 prosent til kommunene.
I perioden 2010-2019 har Aust-Agder fylkeskommune forpliktet seg til årlig å overføre 10 mill.
kroner av konsesjonskraftinntektene til utbygging av riksveg 9. Frem til 31.12.2019 videreføres
også det årlige tilskuddet til Setesdal Regionråd på 4 mill. kroner som blir inflasjonsjustert.
Videre har Aust-Agder forpliktet seg til å avsette et årlig beløp på 10 prosent av fylkeskommunens
konsesjonskraftinntekter til utbygging av riksveg 9 i perioden 2020-2023.
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Sirdal kommune og Vest-Agder fylkeskommune har inngått avtale om levering av konsesjonskraft
til Eramet Norway AS i Kvinesdal. Avtalen løper frem til 1.7.2024. Oppgjør for levering av denne
kraften håndteres direkte mellom partene, men fra 1.7.2024 vil dette kraftvolumet inngå i den
samlede forvaltningsporteføljen fra Konsesjonskraft IKS.
6.4 Gjeld
Både Aust-Agder og Vest-Agder fylkeskommuner har en ordnet økonomi. Også
fylkeskommunenes gjeldssituasjon har klare paralleller.
Aust-Agder og Vest-Agder fylkeskommuner øker begge lånegjelden i økonomiplanperioden.
Dette må sees i sammenheng med fylkeskommunenes ekspansive investeringsprogrammer
i økonomiplanperioden. I hovedsak er dette knyttet til investeringer i skolebygg og investeringer
i fylkesveger.
2016

2017

2018

2019

Aust-Agder

1 031

1 236

1 498

1 518

Vest-Agder

1 449

1 560

1 643

1 694

Sum

2 480

2 796

3 141

3 212

Tabell 6.4a. Fylkeskommunenes anslåtte gjeld i perioden 2016-2019. Mill. kroner.

I planperioden er lånegjelden per innbygger høyere i Aust-Agder enn i Vest-Agder:
2016

2017

2018

2019

Aust-Agder

8 867

10 518

12 603

12 619

Vest-Agder

7 964

8 574

9 030

9 310

Tabell 6.4b. Fylkeskommunenes anslåtte gjeld per innbygger i perioden 2016-2019. Mill. kroner.

6.5 Reduserte administrasjonskostnader
En ny region Agder vil få om lag 300 000 innbyggere. Sammenlignet med dagens to
fylkeskommuner vil eventuelle stordriftsfordeler som følge av en sammenslåing av dagens
fylkeskommuner primært komme til syne innen regionens sentraladministrasjon. Eventuelle
innsparinger beholdes av regionen og kan benyttes til å øke ressursinnsatsen i tjenestetilbudene i
hele regionen.
Det er vanskelig å tallfeste stordriftsfordelene i en ny region Agder. Utredningen fra
styringsgruppen nedsatt av Aust-Agder og Vest-Agder fylkeskommuner fra april 2010 la til grunn at
et samlet fylke har potensial for å ta ut stordriftsfordeler knyttet til administrasjon og støttetjenester
i størrelsesorden 20-30 prosent. Dette baserte seg på sammenligninger med fylkeskommuner med
om lag samme befolkningsgrunnlag som et sammenslått Agderfylke. En ny gjennomgang med
oppdaterte tall tyder imidlertid på at stordriftsfordelene kan være i størrelsesorden 10-20 prosent.
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Til sammen kan dette anslagsvis utgjøre en samlet innsparing i størrelsesorden 20-30 mill. kroner i
en ny region. Administrasjonskostnader er imidlertid den kostnadsgruppen som har størst variasjon
med hensyn til KOSTRA-føring og kan dermed være påvirket av ulik regnskapsføring. Det må også
tas hensyn til transaksjonskostnader i gjennomføringen av en eventuell sammenslåingsprosess.
6.6 Kompetansefondene
Stiftelsene Aust-Agder utviklings- og kompetansefond og Sørlandets Kompetansefond ble
opprettet med bakgrunn i salg av kommunenes aksjer i Agder Energi AS til Statkraft.
Kompetansefondenes formål er forholdsvis tilsvarende og er knyttet til aktivitet i henholdsvis
Aust-Agder og Vest-Agder. Formålet til Aust-Agder utviklings- og kompetansefond er å bidra til økt
kompetanse og nyskapingsevne i Aust-Agder og til sikring og etablering av arbeidsplasser og gode
levekår, herunder bidra til å styrke og videreutvikle Universitetet i Agder. Stiftelsen Sørlandets
Kompetansefond har som formål å bidra til kompetanseheving i Vest-Agder til sikring og etablering
av arbeidsplasser og gode levekår, herunder å bidra til utvikling av Universitetet på Sørlandet.

Foto: Universitetet i Agder (UiA)

Fondenes samlede plasseringer utgjør verdier på om lag 420 mill. kroner for Aust-Agder utviklingsog kompetansefond og 850 mill. kroner for Sørlandets Kompetansefond.
Etter stiftelsesloven er det kompetansefondenes styrer som utgjør de høyeste organene i de
respektive stiftelsene. Å etablere en ny region Agder vil dermed ikke i seg selv få konsekvenser
for fondenes fremtidige aktiviteter og virkeområder. En mulig konsekvens av en etablering av
en ny region kan imidlertid være at kompetansefondene selv tar initiativ til å vurdere en eventuell
sammenslåing av fondene. Dette vil kunne øke fondenes økonomiske tyngde og forsterke
mulighetene til å utvikle Agder gjennom at fondene i så tilfelle vil kunne opptre som én styrende
og samordnende aktør innenfor sine formålsparagrafer.
6.7 Forhandlingsutvalgets vurderinger
Både Aust-Agder og Vest-Agder fylkeskommuner har en ordnet økonomi. I tillegg er det godt
samsvar mellom mulighetene og utfordringene i de to fylkeskommunene. Regionen har naturgitte
forutsetninger, en beliggenhet og et næringsliv som gir gode muligheter for videreutvikling.
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Samtidig har regionen per i dag felles utfordringer innen levekår, økt ledighet og økt
forventningsnivå bl.a. med hensyn til tjenesteproduksjonen.
Begge fylkeskommunene har høye investeringsnivåer i økonomiplanperioden. Lånegjelden øker
grunnet økte investeringer i skolebygg og investeringer i fylkesveger.
Forhandlingsutvalget viser til at KMD varsler et nytt inntektssystem for fylkeskommunene fra
1.1.2020. Hovedmålsettingen med inntektssystemet må være å utjevne regionenes økonomiske
forutsetninger for å kunne tilby gode og likeverdige tjenester i hele landet. En nødvendig
forutsetning for et nytt inntektssystem må være at nye folkevalgte regioner kommer ut likt eller
bedre sammenlignet med dagens system. Dette må følges opp med hensyn til kriteriet som er
knyttet til forholdet mellom antall innbyggere og antall kilometer offentlig veg. Forhandlingsutvalget
ber om at regjeringen følger opp dette.
Forhandlingsutvalget viser videre til Trøndelagsutredningen, hvor det fremgår at KMD ved
statsråden har gitt forsikring om at sammenslåing av fylkeskommunene ikke skal medføre
økonomisk tap. Forhandlingsutvalget ser det som en naturlig og nødvendig forutsetning at denne
forsikringen også er gjeldende for en ny region Agder og eventuelt andre nye regioner.
Med hensyn til dagens økonomiske situasjon fremstår Aust-Agder og Vest-Agder fylkeskommuner
som relativt like. På noen områder er det marginale forskjeller mellom fylkeskommunene. De
mindre økonomiske forskjellene mellom fylkeskommunene som identifiseres gjennom utredningen
er neppe av en slik karakter at disse i seg selv har avgjørende betydning for beslutningen om
hvorvidt en ny region Agder bør opprettes.
Det er høy usikkerhet knyttet til prognosene for den fremtidige utviklingen av regionens
konsesjonskraftinntekter. Begge fylkeskommunene legger imidlertid til grunn en forventet
reduksjon av inntektene i perioden 2016-2019. Dessuten reduseres forskjellene i inntektsnivå
i løpet av perioden. Forhandlingsutvalget legger til grunn at en ny region er bundet av avtalene
som allerede er inngåtte av fylkeskommunene. For fremtiden er det naturlig å legge til grunn at
inntektene skal komme hele regionen til gode.
En ny region Agder bør gi administrative innsparinger som igjen gir rom til å øke ressursinnsatsen i
tjenestetilbudene i hele regionen. Det vil imidlertid være naturlig at denne gevinsten hentes ut over
noe tid.
Dersom fylkestingene vedtar å etablere en ny region Agder bør fylkeskommunene samordne sine
økonomiske strategier i årene frem til ikrafttredelse 1.1.2020. Fellesnemnda skal ta hånd om det
forberedende arbeidet med økonomiplan og budsjettet for det første driftsåret etter iverksettelse av
sammenslåingen. Utover dette kan fylkestingene selv velge hvorvidt øvrige oppgaver skal legges
til fellesnemnda.
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7. Politisk system
7.1 Det regionale demokrati
Å skape en felles politisk kultur er en viktig forutsetning for å kunne utvikle demokratiet videre
i en ny region. Flere forhold påvirker interessen for det regionale folkevalgte nivået:
For det første kan befolkningens følelse av tilhørighet til en geografisk enhet være av betydning.
I den tradisjonelle landsdelsinndelingen utgjør Aust-Agder og Vest-Agder til sammen en felles
landsdel. Dette kan innebære at Agderfylkene allerede deler en felles tilhørighet. Den tette
sammenvevingen mellom Agderfylkene – som kommer til uttrykk bl.a. i arbeids- og
bosettingsmønstre – kan understøtte dette.
For det andre er befolkningens muligheter for kontakt med det politiske systemet vesentlig.
En sammenslåing av Agderfylkene kan – i det minste regnet som et forholdstall mellom antallet
velgere og antallet valgte – bidra til å øke avstanden mellom velgere og valgte. Dette avhenger
imidlertid av flere forhold, som lokalisering, antallet medlemmer i det nye regiontinget og det
regionale nivåets synlighet i offentligheten.
Dette henger igjen sammen med et tredje hensyn: En ny region – som dekker et større geografisk
område med et større folketall enn dagens fylker enkeltvis – kan bidra til å fornye og forsterke
interessen for det regionale folkevalgte nivået. Nye oppgaver vil kunne bidra ytterligere til dette.
7.2 Mandatfordeling til Stortinget
Stortinget har 169 representanter. Av disse velges 150 som distriktsmandater med utgangspunkt
i valgresultatene i de enkelte valgkretsene, mens 19 velges som utjevningsmandater.
Grunnloven fastsetter at Norge inndeles i 19 valgkretser. I henhold til valgloven skal hvert
fylke utgjøre en valgkrets. Ved hvert stortingsvalg fra 2005 har innbyggerne i Agder valgt ti
representanter til Stortinget, fordelt med fire representanter fra Aust-Agder og seks representanter
fra Vest-Agder.

Valglogo. Foto: Fotolia.com og Stortinget
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Etter grunnlovsendringene i forkant av stortingsvalget i 2005 blir antall mandater regnet ut med
bakgrunn i en formel hvor hver innbygger teller 1 poeng og hver kvadratkilometer 1,8 poeng.
Mandatfordelingen mellom valgkretsene foretas av departementet hvert åttende år. Neste fordeling
skal skje i forkant av stortingsvalget 2021.
I forbindelse med utredningen av eventuell fylkessammenslutning i 2010 fikk styringsgruppen
gjennomført beregninger med utgangspunkt i stortingsvalget i 2009, der Agder ble regnet inn
som ett valgdistrikt. Beregningen viste at Agder fortsatt ville hatt ti mandater, fordelt med ni
distriktsmandater og ett utjevningsmandat.
I forbindelse med regionreformen har KMD uttalt at konsekvensene av endret regionstruktur for
stortingsvalg må vurderes grundig. Spørsmålet vil bli omtalt i meldingen om regionstruktur våren
2017, spesielt med hensyn til gjennomføring av stortingsvalget i 2021 før eventuelle
grunnlovsendringer kan bli gjort.
Spørsmålet om antall valgkretser er ikke utelukkende av teknisk art: Generelt vil et færre
valgkretser – med flere mandater fra hver krets – tjene mindre partier på bekostning av større.
Dette henger imidlertid sammen med en rekke andre forhold, som metoden for mandatfordeling,
antallet utjevningsmandater og nivået på sperregrensen. I tillegg kommer at antallet valgkretser har
betydning for hvordan de politiske partiene organiserer seg. Dette kan igjen påvirke mulighetene
for å bygge en felles politisk kultur i en ny region.
Dersom antallet regioner reduseres vesentlig kan det neppe tas for gitt at Grunnloven endres slik
at valgkretsene til Stortinget samsvarer med regiongrensene – uten at det samtidig gjøres andre
endringer i valgsystemet. KMD opplyser at det ikke er planlagt å fremme forslag om endring av
Grunnloven i inneværende periode. Eventuelle forslag om dette i stortingsperioden 2017-2021
vil tidligst kunne gjelde fra stortingsvalget i 2025. Ved stortingsvalget 2021 vil det fortsatt være
19 valgkretser.
Regjeringen ønsker at landet deles inn i om lag ti nye folkevalgte regioner. En beslutning om en ny
region Agder må imidlertid fattes på et tidspunkt der det eksakte antallet regioner og inndelingen
mellom disse fortsatt vil være ukjent.
Samlet bidrar disse forholdene til at det vanskelig kan beregnes med sikkerhet hvorvidt en ny
region Agder – og en eventuell felles valgkrets – får konsekvenser for regionens representasjon
i nasjonalforsamlingen.
7.3 Kommunelovens bestemmelser
Fylkeskommunenes politiske styringsstruktur reguleres av kommuneloven. Loven inneholder
bestemmelser om bl.a. antall medlemmer i fylkestinget, hovedutvalg og fylkestingskomiteer. Videre
åpner loven for to alternative hovedmodeller: Formannskapsmodellen og parlamentarismen.
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7.3.1 Valg av formannskapsmodell eller parlamentarisk styreform
For fylkeskommunene innebærer formannskapsmodellen at det av og blant fylkestingets
representanter velges et fylkesutvalg med minimum fem medlemmer. Fylkesutvalget velges
etter forholdsvalg eller avtalevalg, og fungerer i hele valgperioden. Slik kan modellen hevdes å
understøtte mål om konsensus gjennom forhandlinger mellom partiene.
Videre velges fylkesordfører og fylkesvaraordfører av fylkestinget blant fylkesutvalgets
medlemmer. Fylkesordfører leder møtene i fylkestinget og fylkesutvalget.
I henhold til kommuneloven skal fylkesutvalget behandle forslag til økonomiplan og budsjett.
For øvrig fastsetter fylkestinget selv området for formannskapets og fylkesutvalgets virksomhet.
Videre innebærer formannskapsmodellen at administrasjonssjefen – fylkesrådmannen – som
hovedregel er den øverste leder for den fylkeskommunale administrasjon. Denne har ansvar for:
•

forsvarlig utredning av sakene som legges frem for politisk behandling

•

iverksettelse av vedtak

•

at administrasjonen drives i samsvar med lover, forskrifter og overordnede instrukser

•

at administrasjonen er gjenstand for betryggende kontroll

Administrasjonssjefen har møte- og talerett i alle fylkeskommunale folkevalgte organer med unntak
av kontrollutvalget.
En parlamentarisk styreform innebærer at fylkestinget selv oppretter et fylkesråd som øverste
ledelse av kommunens eller fylkeskommunens administrasjon. Når det innføres fylkesråd,
bortfaller ordningen med administrasjonssjef.
Ved en parlamentarisk styreform velger fylkestinget selv et fylkesråd. Dette utgår dermed fra
et politisk flertall i fylkestinget. Slik kan det hevdes at parlamentarismen legger til rette for et
flertallsstyre med tydelig skille mellom flertallspartiene og opposisjonen.
I fylkeskommuner med en parlamentarisk styreform er det fylkesrådet som legger frem
økonomiplan og budsjett for fylkestinget. Videre har fylkesrådet ansvar for oppgavene som
fylkesrådmannen har ansvar for i formannskapsmodellen. Fylkestingets møter ledes av
fylkesordføreren, mens fylkesrådets møter ledes av fylkesrådslederen.
Fylkestinget kan til enhver tid vedta at det sittende rådet skal fratre. Valg av nytt råd skal i så fall
foretas senest i det neste fylkestingsmøtet, og rådet tiltrer straks det er valgt. Funksjonstiden til
fylkesrådet er dermed uavhengig av fylkestingets valgperiode.
Parlamentarismen benyttes som styreform i Oslo og Bergen kommuner, og i Nordland, Hedmark,
Nord-Trøndelag og Troms fylkeskommuner. De øvrige kommuner og fylkeskommuner har valgt å
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basere sine politiske systemer på formannskapsmodellen. Nord- og Sør-Trøndelag
fylkeskommuner er enige om å styre den nye Trøndelagsregionen etter formannskapsmodellen når
sammenslåingen trer i kraft 1.1.2018.
Oppsummert er det flere viktige forskjeller mellom formannsskapsmodellen og den
parlamentariske styreformen:
•

I et parlamentarisk system velges det utøvende organet med flertallsvalg, slik at
partisammensetningen i organet bestemmes av fylkestingets politiske flertall.
I formannskapsmodellen velges fylkesutvalget gjennom forholdsvalg, slik at den relative
partisammensetningen i fylkesutvalget gjenspeiler sammensetningen av fylkestinget.

•

Mens et fylkesutvalg etter formannskapsmodellen velges for fire år av gangen, må
fylkesrådet i det parlamentariske system fratre dersom fylkestingets flertall uttrykker mistillit.

•

I formannskapsmodellen ledes administrasjonen av en ansatt administrasjonssjef. I det
parlamentariske system overtas denne funksjonen av det politisk utnevnte fylkesrådet.

En naturlig konsekvens av å innføre et parlamentarisk system er at fylkesordføreren får en mindre
fremtredende rolle. Samtidig vil en fylkesrådsleder overta viktige funksjoner som fylkesordfører og
administrasjonssjef har i formannskapsmodellen.
Innføring av parlamentarisme påvirker også opposisjonens rolle. I formannskapsmodellen har
opposisjonen adgang til å delta i fylkesutvalgets forhandlinger. I et parlamentarisk system er det
den styrende koalisjonen alene som utgjør fylkesrådet.
I en parlamentarisk modell gis det politisk utnevnte fylkesrådet direkte kontroll og
instruksjonsmyndighet over sentraladministrasjonen.
I en parlamentarisk modell vil det være naturlig at fylkesrådets medlemmer er heltidspolitikere.
For å balansere forholdet mellom posisjon og opposisjon kan det også være naturlig at innføring av
parlamentarisme ledsages av økt frikjøp
av representanter fra opposisjonen.
Isolert kan dermed innføring av
parlamentarisme gjerne

Fra venstre, fylkesordfører i Vest-Agder,
Terje Damman og fylkesordfører i
Aust-Agder, Tellef Inge Mørland.
Foto: Vest-Agder fylkeskommune
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medføre økte kostnader til politisk virksomhet. Det er imidlertid naturlig å legge til grunn at antallet
medlemmer av et nytt regionting blir færre enn summen av medlemmer i dagens to fylkesting.
Dette vil gi innsparinger som eventuelt kan benyttes til økt frikjøp av regionens politiske ledelse,
eventuelt i kombinasjon med innføring av parlamentarisme.
7.3.2 Antall fylkestingsmedlemmer
I fylkeskommuner med over 200 000 innbyggere skal fylkestinget ha minst 35 medlemmer.
I fylkeskommuner med over 300 000 innbyggere skal fylkestinget ha minst 43 medlemmer.
Gjeldende kommunelov inneholder ingen øvre terskel for antallet fylkestingsmedlemmer.
En ny region Agder vil ha om lag 300 000 innbyggere og være noe mindre enn dagens
Sør-Trøndelag med 303 000 innbyggere (2013), men noe større enn Østfold med 282 000
innbyggere (2013). Fylkestingene i Sør-Trøndelag og Østfold har i inneværende periode
henholdsvis 43 og 35 medlemmer.
Stortinget vedtok 8.6.2016 at Nord-Trøndelag fylke og Sør-Trøndelag fylke slås sammen til
Trøndelag fylke fra 1.1.2018. Frem til konstitueringen etter fylkestingsvalget i 2019 skal det nye
fylkestinget bestå av dagens 78 fylkestingsmedlemmer i Nord- og Sør-Trøndelag. Deretter skal
fylkestinget ha 59 medlemmer.
7.3.3 Faste utvalg og fylkestingskomiteer
Fylkestinget kan selv opprette faste utvalg for fylkeskommunale formål eller for deler av den
fylkeskommunale virksomhet. Fylkestinget fastsetter selv området for de faste utvalgs virksomhet.
Slike utvalg kan tildeles avgjørelsesmyndighet i alle saker hvor ikke annet er lovbestemt.
Fylkestinget kan også opprette fylkestingskomiteer som saksforberedende organ for fylkestinget.
Disse komiteene kan ikke gis avgjørelsesmyndighet.
Både faste utvalg og fylkestingskomiteer kan til enhver tid omorganiseres eller nedlegges av
fylkestinget.
7.4 Gjeldende politisk organisering
Begge fylkeskommunene baserer sine politiske systemer på formannskapsmodellen. Begge
fylkestingene består av 35 medlemmer. Aust-Agder fylkesutvalg har ni medlemmer, mens
Vest-Agder fylkesutvalg har elleve medlemmer.
I alle fylkeskommuner skal det opprettes administrasjonsutvalg for behandling av saker som
gjelder forholdet mellom fylkeskommunen som arbeidsgiver og de ansatte. Administrasjonsutvalget
sammensettes av representanter for fylkeskommunen og de ansatte. Flertallet i utvalget skal
bestå av representanter for fylkeskommunen. I Aust-Agder består administrasjonsutvalget av
fylkesutvalget og fire ansatterepresentanter. I Vest-Agder består administrasjonsutvalget av
fylkesutvalgets medlemmer og tre ansatterepresentanter.
Aust-Agder og Vest-Agder organiserer det politiske arbeidet etter henholdsvis komitemodellen
og hovedutvalgsmodellen. I Aust-Agder velges tre komiteer: Kultur-, nærings- og helsekomiteen,
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utdanningskomiteen og samferdsels- og miljøkomiteen. I Vest-Agder velges to hovedutvalg:
Hovedutvalg for kultur og utdanning og hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø. Både komiteene
i Aust-Agder og hovedutvalgene i Vest-Agder består av 11 medlemmer hver. Hovedutvalgene i
Vest-Agder har direkte innstillingsrett til fylkestinget.
Fylkeskommunenes kontrollutvalg har tilsyn med den fylkeskommunale forvaltningen. Etter
kommuneloven skal utvalget ha tre eller flere medlemmer. Kontrollutvalgene i Aust-Agder og
Vest-Agder har fem medlemmer hver.
7.5 Valg av regionting – endringer av valgloven
KMD opplyser at eventuelle endringer i valgloven knyttet til valg av nye regionting planlegges
foreslått for Stortinget våren 2018.
7.6 Forhandlingsutvalgets vurderinger
Å skape en felles politisk kultur er en viktig forutsetning for å kunne utvikle demokratiet videre i en
ny region. At Agderfylkene tradisjonelt utgjør en felles landsdel, og slik deler en felles tilhørighet,
kan bidra positivt til dette.
En ny region, som dekker et større geografisk område med et større folketall enn dagens fylker
enkeltvis, kan bidra til økt interesse for det regionale nivået. Samtidig kan større enheter øke
avstanden mellom velgere og valgte. Det kan derfor være av betydning at det nye regiontinget
får flere medlemmer enn dagens fylkesting hver for seg.
En ny region Agder bør utgjøre en felles valgkrets ved stortingsvalgene. Dette vil understøtte
mulighetene for å bygge en felles politisk kultur i regionen. Samtidig må en sammenslåing av
valgkretsene i seg selv ikke medføre redusert representasjon.
Forhandlingsutvalget viser til at flere forhold bidrar til at det vanskelig kan beregnes med sikkerhet
hvorvidt en ny region Agder – og en eventuell felles valgkrets – får konsekvenser for regionens
representasjon i nasjonalforsamlingen. Forhandlingsutvalget legger likevel til grunn at antallet
stortingsrepresentanter med høy sannsynlighet vil være om lag som i dag.
I dag baserer begge fylkeskommunene sine politiske systemer på formannskapsmodellen.
Begge fylkestingene består av 35 medlemmer. Det er imidlertid forskjeller bl.a. knyttet til valg av
komite- eller hovedutvalgsmodell.
Etter forhandlingsutvalgets vurdering kan fylkeskommunene på et senere tidspunkt – og etter
eventuelle vedtak om å opprette en ny region Agder – avgjøre en ny regions politiske struktur.
Dette gir fylkestingene anledning til å drøfte spørsmål knyttet til dette på en hensiktsmessig måte.
Samtidig peker forhandlingsutvalget på at spørsmålet om formannskapsmodell eller
parlamentarisme må utredes videre slik at en raskt kan ta en beslutning om hvilken styringsform en
ønsker dersom det fattes vedtak om sammenslåing av fylkeskommunene. Videre må antallet
medlemmer i et nytt regionting – i henhold til inndelingsloven – drøftes i felles fylkestingsmøte kort
tid etter eventuelle vedtak om sammenslåing.
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8. Administrative forhold
8.1 Bakgrunn
En ny region Agder innebærer at fylkeskommunenes sentraladministrasjoner samles til en felles
sentraladministrasjon under ledelse av én fylkesrådmann eller ett fylkesråd. Regjeringen har
dessuten varslet en gjennomgang av de statlige regiongrensene i lys av de nye grensene for
folkevalgte regioner. I henhold til NOU 2016: 3 var det av 38 statlige etater ved inngangen til 2016 i
alt 36 forskjellige regionale inndelinger. Bare Nav fylkesforvaltning er sammenfallende med dagens
fylkesinndeling. En ny region Agder vil dermed ha innvirkning på lokaliseringen av statlige
arbeidsplasser i og til regionen. Dette gjelder primært Fylkesmannen. I tillegg kan det være
relevant å vurdere forhold knyttet til NAV og sams vegadministrasjon. En ny og større region gir
dessuten grunnlag for nye oppgaver og lokalisering av nye statlige arbeidsplasser i Agder.
8.2 Fordeling av fylkeskommunale arbeidsplasser
Oversikten viser fylkeskommunenes egne arbeidsplasser fordelt mellom regionene i Agder.
Tabellene viser antall ansatte i de regionene hvor disse administrativt er ansatte.
Aust-Agder
Region

Arbeidssteder

Antall ansatte

Østregionen

Risør vg skole, Tvedestrand og Åmli vg skole,
tannhelsetjenesten

201

Midtregionen

Sam Eyde vg skole, Arendal vg skole, Dahlske vg
skole, SMI-skolen, tannhelsetjenesten, Aust-Agder
bibliotek og kulturformidling,
sentraladministrasjonen

859

Setesdal

Setesdal vg skole, tannhelsetjenesten

87

Knutepunkt Sørlandet

Møglestu vg skole, tannhelsetjenesten

121

Tabell 8.2a. Arbeidssteder i Aust-Agder.
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Vest-Agder
Region

Arbeidssteder

Antall ansatte

Knutepunkt Sørlandet

Vennesla vg skole, Tangen vg skole, Kvadraturen
skolesenter, KKG, Vågsbygd vg skole, SMI-skolen,
Søgne vg skole, tannhelsetjenesten,
sentraladministrasjonen

Lindesnes

Mandal vg skole, Byremo vg skole,
tannhelsetjenesten

228

Lister

Eilert Sundt vg skole (inkl studiested Farsund,
Lyngdal og Lista), Flekkefjord vg skole (studiested
Flekkefjord og Kvinesdal), Sirdal vg skole,
tannhelsetjenesten

286

1184

Tabell 8.2b. Arbeidssteder i Vest-Agder.

I tillegg til egne arbeidsplasser er begge fylkeskommunene involvert i en rekke samferdsels-,
nærings- og kulturprosjekter samt store utbyggingsprosjekter i alle regionene i Agder.
8.3 Prinsipper for lokalisering
Valg av lokalisering for sentraladministrasjonen i en ny region Agder – sammen med valg av
lokalisering for eventuelle berørte statlige virksomheter – har betydning for regionens videre
utvikling på en rekke områder. Valg av lokalisering påvirker
•

sysselsettings- og kompetansesituasjonen i regionen med hensyn til balansen mellom forskjellige
geografiske områder

•

reiseavstander, transportvolum, klima og miljø

•

kostnadseffektivitet

•

nærhet og tilgjengelighet bl.a. for regionens samarbeidspartnere

•

symbolikk, tilhørighet og likeverd

•

de ansattes situasjon

Samlet har dermed valget av lokalisering for en ny region Agder betydning for regionens rolle som
samfunnsutvikler – og dermed for mulighetene til å nå målsettingene for en ny region Agder som
det er redegjort for i kapittel 2. 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. I tillegg må
fylkeskommunenes ansatte ivaretas på best mulige måte med hensyn til eventuelt endret
arbeidssted, økte reiseavstander mv.
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Viktige forhold taler for at de aktuelle institusjonene – primært Fylkesmannen og fylkeskommunen
– fortsatt bør lokaliseres i Arendal og Kristiansand. En slik løsning bidrar til å ivareta ansatte,
beholde kompetanse i organisasjonene og utnytte eksisterende bygningsmasse.
KMD ønsker en samlokalisering av Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder. Det legges til grunn at
staten ser valg av lokalisering for Fylkesmannen i sammenheng med regionstrukturen og valg av
lokalisering for en ny region Agder.
Fylkeskommunenes samfunnsoppdrag er å gi et fremtidsrettet tjenestetilbud til innbyggerne, og å
sikre en helhetlig regional utvikling i samhandling med andre aktører. Lokaliseringen må legge til
rette for en effektiv drift og oppgaveløsning. Videre er det av vesentlig betydning å forene dagens
administrasjoner til en felles administrasjon gjennom å bygge en felles organisasjonskultur. Disse
forholdene taler for at administrasjonen for en ny region Agder bør lokaliseres ett sted.
Samtidig er det av vesentlig betydning at en ny region Agder blir en attraktiv arbeidsgiver og at
regionen lykkes i å beholde organisasjonenes eksisterende kompetanse. Også i dag er det et
utstrakt samarbeid mellom Agderfylkene. Kommunikasjonene mellom Arendal og Kristiansand er
gode. I tillegg kommer hensynet til reiseavstander, transportvolum, klima og miljø.
Oppsummert må valg av lokalisering for Fylkesmannen og fylkeskommunen:
•

understøtte regionens rolle som samfunnsutvikler gjennom å tilrettelegge for god kontakt med
offentlig forvaltning, næringsliv, akademia og organisasjoner

•

bidra til å balansere sysselsettings- og kompetansesituasjon i regionen

•

tilrettelegge for en effektiv drift og oppgaveløsning

•

ivareta ansatte, beholde kompetanse i organisasjonene og utnytte eksisterende bygningsmasse

•

bidra til å bygge en felles organisasjonskultur

•

være hensiktsmessig med hensyn til reiseavstander, transportvolum, klima og miljø

Samlet taler disse overordnede forholdene for at regionadministrasjonen (fylkeskommunen)
lokaliseres ett sted – men at Fylkesmannen og regionadministrasjonen legges til hver sin by.
Samtidig må en ny region Agder søke en pragmatisk tilnærming med hensyn til den enkeltes
arbeidssted, i den hensikt å beholde og rekruttere kompetanse i fylkeskommunene.
Muligheten for eventuelt skifte av arbeidsgiver for berørte hos fylkeskommunene og Fylkesmannen
bør utnyttes dersom det er ønskelig og nødvendig for at dagens arbeidssted kan opprettholdes for
den enkelte. Man bør derfor gå i dialog med staten om mulighetene for en slik
kompetanseutveksling mellom virksomhetene.
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Kristiansand er regionens største tyngdepunkt med hensyn til befolkning, næringsliv og
sysselsetting. Å fortsatt utvikle Arendal som administrasjonssenter har dermed vesentlig betydning
for å sikre en balansert sysselsettings- og kompetansesituasjon i regionen. Det kan derfor være
aktuelt å forutsette at Arendals andel av de administrative stillingene skal være på dagens nivå
eller høyere.
8.4 Dagens administrasjonssentre
Det er flere forhold som taler for fortsatt utvikling av både Arendal og Kristiansand som
administrasjonsbyer. Antallet sysselsatte bidrar positivt til arbeidsregionenes befolkningsgrunnlag,
mens høyt kompetansenivå og -mangfold gir potensial for utvikling av vekstnæringer. Valg av
lokalisering for en ny region Agder skaper ringvirkninger gjennom å være av betydning også for det
politiske miljøet, næringsliv og organisasjoner.
Med hensyn til antallet arbeidsplasser er Kristiansand det største tyngdepunktet i Agder.
Kommunene i Knutepunkt Sørlandet utgjør et sammenhengende bo- og arbeidsmarked, og særlig
Kristiansand er senterkommune for mange kommuner i Agder. Å utvikle Kristiansand som
administrasjonssenter sikrer dermed nærhet til viktige samarbeidspartnere i øvrig offentlig
forvaltning, næringsliv og akademia, i tillegg til å tilrettelegge for god rekruttering av medarbeidere
til stillinger med krav om høy utdanning.
Fylkeshuset i Kristiansand kan i dag romme om lag 550 arbeidsplasser. Byggeier (Entra Eiendom
AS/Kvartal 71 AS) planlegger ytterligere utbygginger som kan doble antall arbeidsplasser i
bygningen. Planene er ferdig behandlet og ble godkjent av Kristiansand kommune i 2014. Entra
avventer endelig lokalisering av statlige og regionale arbeidsplasser før utbygging starter. Med
mange nybygde kontorplasser vil de nyere delene av fylkeshuset fremstå som gode og tilpassede
lokaler. Bygningen er et opprinnelig sykehusbygg som etter dagens forhold kan fremstå noe
uhensiktsmessig. I Kristiansand er det mange ledige lokaler, samt planer om bygging av nye
kontorbygg nær trafikknutepunkt/metroaksen vest i Kvadraturen. En mer optimal plassering i
moderne bygg er realiserbart i løpet av få år. Med tett kobling til kollektivtrafikk og korte avstander
til flere parkeringshus, vil adkomst og tilgjengelighet for ansatte, samarbeidspartnere og publikum
være godt oppfylt med alternativ sentrumsrelatert lokalisering.

Foto: Aust-Agder fylkeskommune og Vest-Agder fylkeskommune
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Regionens nest største tyngdepunkt er Arendal. Også kommunene i Østre Agder danner et
sammenhengende bo- og arbeidsmarked, men med noe større grad av utpendling til andre deler
av Agder, som vist i kapittel 4. Arendal har dessuten en mindre andel av Agders samlede
befolkningsvekst enn Kristiansand. Utvikling av Arendal som administrasjonssenter er dermed av
vesentlig betydning for å sikre en balansert sysselsettings- og kompetansesituasjon i regionen.
I denne forbindelse er det også av betydning at en vil kunne tilby gode kontorfasiliteter i tilknytning
til det nåværende fylkeshuset i Arendal. Aust-Agder fylkeskommune og Arendal Eiendom KF har
gjennomført en mulighetsstudie for sentrumsnære kontorarbeidsplasser i Arendal. Fylkeshuset har
en sentral plassering med parkeringsarealer som fremstår som potensielle utviklingstomter. I dag
arbeider over 250 ansatte ved fylkeshuset, og det er 200 parkeringsplasser i tilknytning til
bygningene. I tillegg kommer arealene ved Sjømannsskolen.
Dette området kan utvikles videre som en «campus» for forskjellige virksomheter.
Mulighetsstudien redegjør for hvordan en kan legge til rette for utbygging av til sammen 500
nye kontorarbeidsplasser og en fremtidsrettet parkeringsløsning i området.
8.5 Statlige virksomheter i regionen
Som bakgrunn for arbeidet har utvalget i samarbeid med SSB fått utarbeidet en oversikt over
dagens lokalisering av statlige arbeidsplasser i regionen. De største statlige arbeidsgiverne i
regionen er Sørlandet sykehus HF, Universitetet i Agder, Forsvaret og Posten Norge AS.
Tabellen gir en samlet oversikt over antallet statlige sysselsatte i Aust-Agder og Vest-Agder:
Aust-Agder

Vest-Agder

Antall

Prosent

Antall

Prosent

Antall

115 785

39

182 701

61

298 486

Statlige sysselsatte totalt*

4 965

34

9 667

66

14 632

Statlige sysselsatte totalt (eks. aksjeselskaper)*

4 529

36

8 179

64

12 708

Befolkning

Totalt

Tabell 8.5a. Statlige sysselsatte i regionen. (utledet fra tabell oversendt av SSB).
*Universitetet i Agder oppgir en annen fordeling av ansatte mellom campusene i Kristiansand og Grimstad
enn den som fremgår av tallgrunnlaget fra SSB. Dersom universitetets egne tall legges til grunn er det 35
prosent av de statlige sysselsatte totalt og 37 prosent av de statlige sysselsatte eks. aksjeselskaper som har
sitt arbeidssted i Aust-Agder. Tilsvarende har henholdsvis 65 og 63 prosent sitt arbeidssted i Vest-Agder.

Når det gjelder balansen mellom fylkene med hensyn til antallet statlige sysselsatte, fremgår det av
tabell 8.5a at 34 prosent av de statlige sysselsatte totalt og 36 prosent av de statlige sysselsatte
eks. aksjeselskaper har sitt arbeidssted i Aust-Agder. Tilsvarende har henholdsvis 66 og 64
prosent sitt arbeidssted i Vest-Agder. I Aust-Agder og Vest-Agder arbeider henholdsvis 9,4 og 9,3
prosent av sysselsatte i aldersgruppen 15-74 år i statlig forvaltning.
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De største statlige arbeidsgiverne i regionen er Sørlandet sykehus HF, Universitetet i Agder,
Forsvaret og Posten Norge AS. Tabell 8.5b gir oversikt over de 16 største statlige arbeidsgiverne i
regionen. Over 80 prosent av de statlige sysselsatte i regionen er ansatt i disse virksomhetene:
Aust-Agder
Sørlandet sykehus HF

Vest-Agder

Totalt

2 106

4 176

6 282

Universitetet i Agder

162

1 050

1 212

Forsvaret

317

588

905

Posten Norge AS

160

541

701

Statens vegvesen Region sør

264

213

477

Nettbuss Sør AS

6

333

339

Kristiansand politistasjon

0

325

325

256

6

262

Telenor Norge AS

30

182

212

Bufetat Sør

65

117

182

Jernbaneverket

26

144

170

Skatt Sør

79

88

167

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet

142

0

142

Sykehuspartner

137

0

137

Fylkesmannen i Vest-Agder

0

123

123

Fylkesmannen i Aust-Agder

100

0

100

Skatteetatens IT- og servicepartner

Tabell 8.5b. Største statlige arbeidsgivere

Tabell 8.5c gir oversikt over antallet årsverk ved fylkeskommunenes sentraladministrasjoner,
Fylkesmannen, NAV og sams vegadministrasjon:
Aust-Agder

Vest-Agder

Totalt

Fylkeskommunenes
sentraladministrasjoner

131

192

323

Fylkesmannen*

100

123

223

NAV

162

245

407

53

52

105

Statens vegvesen (fylkesdelen)

Tabell 8.5c. Årsverk i offentlig forvaltning.
* For Fylkesmannen oppgis fordelingen av ansatte i stedet for fordelingen av årsverk.
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8.5.1 Fylkesmannen
Fylkesmannsembetene i Aust-Agder og Vest-Agder er fra 1.1.2016 slått sammen til Fylkesmannen
i Aust- og Vest-Agder. I forbindelse med regjeringens beslutning om sammenslåing ble det varslet
at lokaliseringsstedene i Kristiansand og Arendal begge opprettholdes inntil kommune- og regionstrukturen er avklart. Samtidig uttalte KMD at det langsiktige målet er en samlokalisering av
embetet.
Det er til sammen 226 ansatte og 203 årsverk hos Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder.
Av de 226 ansatte har 99 «hovedkontorsted» i Arendal, 125 i Kristiansand, 1 i Valle og 1 i Sirdal.
8.5.2 NAV
Det er til sammen 162 årsverk ved NAV Aust-Agder og 245 årsverk ved NAV Vest-Agder. NAV
Aust-Agder er lokalisert på Harebakken i Arendal. Stillingene i NAV Vest-Agder er fordelt mellom
Kristiansand, Lyngdal og Mandal – med hovedtyngden i Kristiansand.
Fremtidig regional struktur i NAVs arbeids- og tjenestelinje er under utredning i en egen prosess.
Følgende regionale modeller utredes:
•

«Radikalt alternativ»: 5-6 regioner

•

«Mellomalternativ»: 10-13 regioner

•

«Basisalternativ»: Endringer av regionalt nivå i takt med endringer i omgivelsene, dvs.
fylkesmannen, fylkeskommuner og andre samarbeidspartnere

•

«Nullalternativ»: Videreføring av dagens fylkesstruktur

Fylkeskontoret, arbeidslivssenteret, arbeidsrådgivningskontoret, rådgivende legetjeneste,
tiltaksenhet, fylkesvise enheter med markedsoppgaver og fylkesvise serviceenheter omfattes av
utredningen. Hjelpemiddelsentralen, kontaktsenter og forvaltning omfattes ikke av utredningen. Det
skal gjennomføres en intern og ekstern høringsrunde våren 2017 før den endelige beslutningen blir
tatt. Blant de aktuelle årsverkene i NAV Aust-Agder og NAV Vest-Agder er det henholdsvis 54 og
59 årsverk som omfattes av utredningen om fremtidig regional struktur. Hjelpemiddelsentralene
kommer i tillegg til dette.
8.5.3 Statens vegvesen
Med hensyn til fylkesveger har staten ansvar for å stille med sams (felles) vegadministrasjon på
regionalt nivå. Sams vegadministrasjon innebærer at staten og fylkeskommunene benytter
den samme vegadministrasjonen til å utføre riks- og fylkesvegoppgaver etter vegloven.
Det er regionvegkontoret som utgjør den sams vegadministrasjonen. Ved behandlingen av
Meld. St. 22 (2015-2016) vedtok Stortinget å be regjeringen om å sørge for at administrasjonen
av fylkesvegnettet (deler av sams vegadministrasjon) blir underlagt de nye folkevalgte regioner.
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Statens vegvesen Region sør omfatter fylkene Vest-Agder, Aust-Agder, Telemark, Vestfold og
Buskerud. Regionvegkontoret til Region sør ligger i Arendal. Den delen av vegvesenet som
håndterer fylkesvegene i Aust-Agder ligger også i Arendal.
Vegvesenet er dessuten representert i hvert av de aktuelle fylkene med kontorsteder i
Kristiansand, Skien, Tønsberg og Drammen, samt regionens 14 trafikkstasjoner.
Vegtrafikksentralen i Region sør ligger i Porsgrunn.
I Region sør er det i Agderfylkene totalt 404 årsverk. Vegavdeling Aust-Agder har 53 årsverk,
hvorav 43 i Arendal og 10 i Setesdal. Vegavdeling Vest-Agder har 52 årsverk, hvorav 43 i
Kristiansand og 9 i vestregionen. For øvrig er det om lag 280 tilsatte i regionale avdelinger,
herunder også Trafikant- og kjøretøyavdelingen. Om lag 155 årsverk er lokalisert i Arendal, om lag
122 i Kristiansand og om lag 20 i Flekkefjord, Lindesnes og Mandal. Organisatoriske endringer i
fylkesstrukturen vil i hovedsak berøre årsverkene i vegavdelingene.
8.6 Agder Kollektivtrafikk AS
Agder Kollektivtrafikk AS har som formål å tilby kollektivtransport, gi informasjon til befolkningen
om tilbudet og yte tjenester relatert til dette. Selskapet skal primært ikke selv utføre rutetrafikk, men
kjøpe tjenester fra eksterne tjenesteleverandører. Aksjene eies av Aust-Agder fylkeskommune
(40 prosent), Vest-Agder fylkeskommune (40 prosent) og Kristiansand kommune (20 prosent).
Selskapet har 35 ansatte og har hovedkontor i Kristiansand.
8.7 Ansatte
De ansatte er den viktigste ressursen fylkeskommunene har. En viktig administrativ utfordring
fremover blir dermed å beholde kompetansen i organisasjonene. Ingen ansatte skal sies opp som
følge av sammenslåingen.
Eventuelle stordriftsfordeler som følge av en sammenslåing av dagens fylkeskommuner vil primært
komme til syne innenfor regionens sentraladministrasjon. Eventuelle innsparinger beholdes av
regionen og kan benyttes til å øke ressursinnsatsen i tjenestetilbudene. En gjennomgang av den
forventede turnover i tiden fremover viser imidlertid at eventuell overlapping av arbeidsoppgaver
kan håndteres gjennom naturlig avgang.
Det skal tidlig utarbeides en omstillingsavtale som regulerer arbeidsgiverpolitiske forhold i
prosessen. Et partssammensatt utvalg skal ha en vesentlig rolle i utarbeidelsen av en
omstillingsavtale.
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8.8. Forhandlingsutvalgets vurderinger
8.8.1 Flertallets anbefaling
Forhandlingsutvalgets flertall, medlemmene Tore Askildsen, Terje Damman, Torunn Ostad
og Jon-Olav Strand, uttaler følgende:
En ny region Agder skal videreutvikle det gode arbeidet som gjøres i begge dagens
fylkeskommuner. Samtidig skal en ny region rigges for nye oppgaver og for å skape noe nytt
sammen. En balansert sysselsettings- og kompetansesituasjon har betydning for muligheten til å
nå disse målsettingene. Flertallet mener dette kan oppnås gjennom følgende modell:
Flertallet ønsker å etablere en sterk regional stat i det ene fylket med Fylkesmannen som
hovedelement, mens en vil prioritere oppbyggingen av det regionale folkevalgte nivået i det andre
fylket. Dette forutsetter at en også kan ta med enkelte andre statlige virksomheter i modellen.
Denne lokaliseringsløsningen vil gi gode forutsetninger for å lykkes med å oppfylle målsettingene
for et samlet Agder:
1. Bygge opp Arendal som hovedsete for regional stat, med så mange statlige virksomheter
og tiltak som mulig i Arendal/Aust-Agder.
2. Det regionale folkevalgte nivået legges til Kristiansand.
3. Enkelte andre statlige virksomheter som i dag er lokalisert i begge fylker flyttes til Arendal/Aust-Agder.
Dette gir en overvekt av nye arbeidsplasser i Aust-Agder.
4. Flertallet forplikter seg til å arbeide offensivt for at også en del andre arbeidsplasser legges til
Arendal/Aust-Agder.
5. Regionen forplikter seg til prioriteringer som bidrar til å gjøre denne todelte modellen sterk og
fremtidsrettet.

Dette gir følgende fordeling av arbeidsplasser i en ny region Agder:
Aust-Agder
Fylkesmannen *
Regionens
sentraladministrasjon
NAV
Statens vegvesen
(fylkesdelen)
Sum

Endring

Vest-Agder

Endring

223

+123

0

-123

0

-131

323

+131

113

+59

0

-59

86

+43

0

-43

422

+94

323

-94

* For Fylkesmannen oppgis fordelingen av ansatte i stedet for fordelingen av årsverk.
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Videregående skole
En vil styrke landbruksutdanningen ved Tvedestrand og Åmli videregående skole, avd. Holt.
Det må være en naturlig arbeidsdeling mellom tilbudene ved Holt og Søgne.
Fagskolen med om lag 40 arbeidsplasser – 27 i Vest-Agder og 12 i Aust-Agder – samlokaliseres
i Grimstad.
Spesielle utfordringer
Levekårsutfordringene i Agder er betydelige, spesielt i østre del av Aust-Agder og vestre del av
Vest-Agder. Ved etablering av en ny region må det etableres prosjekter for å bedre levekårene i
disse områdene, for eksempel gjennom
•

å etablere desentraliserte utdanninger

•

nye offentlige arbeidsplasser

•

stimuleringsmidler til næringslivet

•

å forbedre kollektivtilbudet ytterligere for pendlere fra østre del av Aust-Agder til Arendal

•

å styrke kollektivtilbudet i vestre del av Vest-Agder

•

å videreutvikle Arendal som konferanseby

•

å ytterligere styrke Kunnskapshavna og Vitensenteret

•

å satse på utviklingen av marin kompetanse i vestre del av Agder både knyttet til videregående
opplæring og lokalt næringsliv, gjerne i samarbeid med kompetansemiljøene ved UiA og
Havforskningsinstituttet i Aust-Agder

Det skal søkes midler fra sentralt hold til slike prosjekter, samtidig som den nye regionen må
forplikte seg til en offensiv innsats for bedring av levekårene i disse områdene.
Indre Agder
En vil også gi spesiell oppmerksomhet til styrket samfunnsutvikling i indre Agder. Aktuelle
prosjekter kan være knyttet til
•

primærnæringene

•

turisme

•

næringsutvikling og prosjekter som bidrar til det grønne skiftet

Det søkes om statlige bidrag, samtidig som regionen forplikter seg til en offensiv innsats i tråd med
dette.
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Samlokalisering av andre statlige arbeidsplasser
Flere statlige enheter er i dag organisert med egne fylkeskontorer i Aust-Agder og Vest Agder. I
tråd med signalene i Meld. St. 22 (2015-2016) forventes disse samlokalisert når det dannes en ny
region. Den politiske ledelsen i fylkeskommunene vil arbeide offensivt for at disse lokaliseres slik at
det bidrar til en balansert fordeling mellom Aust-Agder og Vest-Agder. En har merket seg at dette
kan være aktuelt for bl.a. Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi), Utlendingsdirektoratet
(UDI), Skatt sør, Barne-, ungdoms- og familieetaten (Bufetat) m.fl. I denne forbindelse kan det
også være naturlig å se på lokaliseringen av KS Agder.
Utflytting av arbeidsplasser fra Oslo
Regjeringen har gitt signaler om at en skal flytte et betydelig antall arbeidsplasser fra Oslo til
distriktene. Den politiske ledelsen i Aust-Agder og Vest-Agder vil sammen være på offensiven for
å sikre Agder slike arbeidsplasser, og så langt som mulig bidra til at disse lokaliseres slik at det
bidrar til en balansert fordeling av arbeidsplasser i hele regionen.
Flertallet 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. 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 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.
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8.8.2 Mindretallets innstilling (Tellef Inge Mørland)
Forhandlingsutvalgets mindretall, medlemmet Tellef Inge Mørland, uttaler følgende:
I Anbefaling
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.

II Anbefalt løsning
I forhandlingene har dette mindretall pekt på at man primært anbefaler følgende løsning når det
gjelder fordeling av aktuelle arbeidsplasser:
Aust-Agder/Arendal

Vest-Agder/Kr.sand

Totalt

Fylkeskommunenes
sentraladministrasjoner

323

323

Fylkesmannen

223

223

NAV
Statens vegvesen
(vegavdelingene)*

43

AKT**
Totalt

589

113

113

43

86

20

20

176

765

*I tråd med dagens fordeling. Vegvesenets avdelinger i Setesdal og vestregionen kommer i tillegg til dette.
**Avdelingene i Lyngdal og Flekkefjord, samt kundesentrene i Kristiansand og Arendal er ikke foreslått flyttet,
eller tatt inn i disse tallene.

Begrunnelse:
Resultatet av folkeavstemningen i Aust-Agder fra 2011 viste at 66,7 % (totalt 49 249 stemmer) sa
nei til ett Agder. På den bakgrunn skriver fylkesrådmannen i Aust-Agder i fylkestingssak 18/2016
om nye forhandlinger mellom Aust-Agder og Vest-Agder i april i år: «Med bakgrunn i dette kan det
være naturlig å legge til grunn at en eventuell avtale om etablering av en ny region Agder bør være
bedre for Aust-Agder enn avtalen folket stemte nei til i 2011». Skissen over vil gi et slikt resultat, og
dermed også legitimitet til at man tar opp igjen saken så kort tid etter at befolkningen i Aust-Agder
har sagt klart nei til en slik sammenslåing. I tillegg vil den gi et godt signal om en raushet fra
Vest-Agder sin side, som igjen vil gi en god start for en ny region Agder.
En samling av fylkeskommunen og Fylkesmannen på et sted vil gi grunnlag for en god
samhandling mellom det statlige og regionale nivået, til glede for landsdelens innbyggere. Som en
del av regionreformen vil også vegadministrasjonen kunne bli knyttet tettere til fylkeskommunen,
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og når man i dag har regionvegkontoret (for fem fylker) på Harebakken i Arendal, vil det være
uheldig å gjøre grep som kan svekke en slik posisjon.
Aust-Agder fylkeskommune eier i dag sitt eget bygg på Fløyheia i Arendal, mens Vest-Agder
fylkeskommune er leietaker hos Entra og betaler årlig ca 13 mill. kroner i leie (eks. mva. og
felleskostnader), før man har tatt høyde for økt behov for areal pga. overflytting av ansatte fra
dagens Aust-Agder fylkeskommune.
I tillegg har bygget på Fløyheia en egen fylkestingssal, mens Vest-Agder fylkeskommune avholder
sine fylkestingsmøter hos eksterne aktører, og må betale for det. Ved å legge fylkeskommunen til
Fløyheia og Arendal, er det derfor grunnlag for en betydelig økonomisk innsparing på
leiekostnadene, noe som igjen frigjør midler til bruk på fylkeskommunale oppgaver som
videregående opplæring og samferdsel.
Vest-Agder og Kristiansand har i dag mange nøkkelfunksjoner for landsdelen. Innen samferdsel
gjelder det for eksempel flyplass og ferjevirksomhet. I tillegg har flere av landsdelens felles
institusjoner som Kilden og Sørlandets Kunstmuseum tilhold her, og begge fylkeskommunene er i
dag sentrale støttespillere til deres aktiviteter. En ny region Agder vil støtte opp under dette også i
fremtiden. Den største avdelingen til Universitetet i Agder og Sørlandet sykehus ligger også i
Kristiansand. Videre er Kristiansand hovedsete for flere av landsdelens store felles
næringsvirksomheter som Agder Energi og Sparebanken Sør.
Det er ellers verdt å legge til at en felles region Agder sannsynligvis vil medføre at andre
organisasjoner og institusjoner som i dag er etablert i begge fylkene vil komme til å gjennomføre
sammenslåinger, der det er stor sannsynlighet for at de kan bli samlokalisert i Kristiansand. Samlet
sett er det derfor ingen grunn til å anta at kristiansandsregionens posisjon vil bli svekket av at man
i et samlet Agder velger å legge enkelte offentlige virksomheter til Aust-Agder og Arendal.
III Forslag til justert skisse
I forhandlingene har dette mindretall lagt fram følgende skisse til løsning, som et sekundært
forslag:
Aust-Agder/Arendal
Fylkeskommunenes
sentraladministrasjoner

Vest-Agder/Kr.sand

323

Totalt
323

Fylkesmannen

223

223

NAV

113

113

Statens vegvesen
(vegavdelingene)*

86

86

AKT**
Totalt

409

85

20

20

356

765

I tillegg har dette mindretall i denne skissen lagt til grunn en del tilleggsmomenter:
•

Innføring av en sikringsbestemmelse. Dette kan gjøres ved at Stortinget, med et tidsperspektiv frem
til 2035, i sitt eventuelle vedtak om sammenslåing garanterer at forhandlingsresultatet ikke skal
svekkes som følge av at et nytt felles regionting kan fatte nye vedtak. Dersom dette likevel skulle
skje, plikter regionen å kompensere økonomisk de kommunene som taper på en flytting, slik at de i
det minste blir i stand til å etablere alternativ aktivitet til erstatning for tapte arbeidsplasser i sin
region.

•

Det jobbes videre med å utarbeide en mer forpliktende avtale om å beholde og videreutvikle tilbudet
ved de tre sykehusene i landsdelen, i tråd med vurderingene i utredningens punkt 2.6.

•

Tvedestrand og Åmli videregående skole (TÅV) med sin virksomhet på Holt blir regionens skole for
landbruk og bioøkonomi/grønn omstilling. Man må samtidig finne en nisje for Søgne videregående
skole som gir den skolen anledning til å utvikle seg, men ikke i konkurranse med tilbudet som gis
ved TÅV på Holt.

•

I tråd med tidligere vedtatt skolebruksplan for Aust-Agder, gis det signal om at man kan starte opp
arbeidet med en ny videregående skole i Arendal for hovedsakelig studiespesialiserende fag, og at
dette arbeidet kan starte opp umiddelbart, dersom fylkestinget i Aust-Agder fatter de nødvendige
vedtak. Den nye regionen vil sikre økonomisk handlingsrom til å følge opp dette.

•

Administrasjonen til dagens fagskoletilbud i de to fylkene samles, og legges til enten Grimstad eller
Kristiansand.

•

En ny region Agder prioriterer å få fullført ny veg til havna i Arendal fra nye E18, og går også i dialog
med nasjonale myndigheter for å få dette til. Det vises i den forbindelse til at Aust-Agder
fylkeskommune og Arendal kommune allerede er i gang med arbeidet for å få realisert den første
parsellen i prosjektet.

•

En eventuell sammenslåing av de to Agderfylkene vil medføre at avstandene i den nye regionen blir
større enn innenfor hvert av dagens to fylker. På den bakgrunn tas det et politisk initiativ for å jobbe
opp mot aktuelle nasjonale myndigheter, med sikte på en raskest mulig utbygging av viktige,
prioriterte samferdselsprosjekter i landsdelen.

•

Det jobbes videre med å få etablert nærings- og levekårsprosjekter for de østre, vestre og nordlige
delene av regionen, slik at man sikrer utvikling i hele landsdelen.

•

Med bakgrunn i Stortingets vedtak, i forbindelse med regionreformen, om å flytte ut statlige
arbeidsplasser fra Oslo til distriktene, utarbeides det en strategi for å få deler av disse
arbeidsplassene lokalisert i Agder. Det må i den forbindelse legges til rette for at denne type
arbeidsplasser også kan legges utenfor «Agderbyen».
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Da det i møter mellom de to forhandlingsutvalgene viste seg å ikke være grunnlag for å gå videre
med dette alternativet, er skissen ikke blitt ytterligere bearbeidet. Enkelte av tilleggsmomentene i
denne skissen samsvarer imidlertid med noen av punktene i flertallets innstilling.
8.8.3 Mindretallets innstilling (Randi Øverland)
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.
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9. Høring
Forhandlingsutvalget anbefaler at det gjennomføres en bred høring for å innhente vurderinger fra
kommuner, arbeidslivets organisasjoner, andre organisasjoner og institusjoner.
Innbyggerne i Aust-Agder høres dessuten gjennom en representativ innbyggerundersøkelse
med mål om å fremskaffe informasjon om innbyggernes holdninger til en ny region.
Innbyggerundersøkelsen godkjennes av en gruppe bestående av fylkesutvalgets medlemmer
supplert med en representant fra hvert av partiene SV, MDG og PP.
I henhold til tidligere vedtak vil fylkestingene i desember ta stilling til om en ønsker å etablere en
ny region Agder.
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