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Bakgrunn 
• Kommunikasjonene i Agder bedres, pendlingen over fylkesgrensen øker, og 

antallet institusjoner som dekker hele regionen øker 

• Felles regionplan, delplaner og regionale utviklingsprosjekter 

• Regionreformen 



Et samlet Agder 
• 241 km fra øst til vest via E18 / E39 

• 221 km fra nord til sør via riksveg 9 

• 67 km fra Arendal til Kristiansand 

• 300 000 innbyggere 

 



Vi har vokst sammen 
 

• Felles mål for Agder I 

• Felles mål for Agder II 

• To tidligere utredninger om sammenslåing på 2000-tallet 



Bygd samarbeidsorganer 
 

• Agderrådet 

• Politisk samordningsgruppe 

• Sørlandsrådet 

• Sørlandstinget 



Regionplan Agder 2020 



2016: En ny region Agder? 



Prosess og involvering 
• Elleve møter i forhandlingsutvalget 

• Samtaler med de ansattes representanter 

• Rundebordskonferanse  

• Felles fylkesutvalgsmøte Aust-Agder og Vest-Agder 

• Felles fylkesutvalgsmøte Aust-Agder og Telemark  

• Møter mellom forhandlingsutvalgene i Aust-Agder, Vest-Agder og Rogaland  

• Møter med statsråden i KMD  

• Innbyggerundersøkelse i Aust-Agder 

• Høring i begge fylker 

 



Historiske vedtak i fylkestingene desember 2016 

Foto: Agderposten/NRK Sørlandet 



Flertallets anbefaling 

  
AA Endring VA Endring 

Fylkesmannen 223 +123 0 -123 

Region-
administrasjonen 

0 -131 323 +131 

NAV 113 +59 0 -59 

SVV (fylkesdelen) 86 +43 0 -43 

Sum 422 +94 323 -94 



Avtalen følges opp 
Tidspunkt Sak 

31.10.16 Fylkesmannen i Agder til Arendal 

12.01.17 Regionvegsjefen: Ledelsen av fylkesdelen i SVV til Arendal 

30.01.17 Møte med kommunal- og moderniseringsministeren 

03.05.17 Møte med arbeids- og sosialministeren om lokalisering av 
den nye NAV-regionen 

20.06.17 NAV-direktørens innstilling: Arendal blir regionkontor 

01.01.18 «Sikringsbestemmelsen» trer i kraft 



Stortingets vedtak 
• Norge går fra 18 til 10 fylkeskommuner (i tillegg til Oslo) og fra 428 til 354 

kommuner  

• Vest-Agder fylkeskommune og Aust-Agder fylkeskommune blir slått sammen fra 
1. januar 2020 (166-2) 

Foto: Stortinget 



Felles fylkestingsmøte 21. juni 
 



Felles fylkestingsmøte 21. juni 
 

• Vedtak i henhold til inndelingsloven: 
• Navn: Agder fylkeskommune 

• Det nye fylkestinget skal ha 49 medlemmer 

• Fellesnemnda skal bestå av 22 medlemmer – 11 fra hvert fylke 

• Som revisor for fellesnemnda velges revisor for den fylkeskommune der prosjektregnskapet føres 

• Det opprettes et partssammensatt utvalg (PSU) med 9 medlemmer 

• Kongen fatter endelige beslutninger 

• Stortinget vedtar navn gjennom endring i «lov om forandring av rikets 
inddelingsnavn» av 1918 

• Fylkestingene valgte formannskapsmodellen 

 



Nye muligheter 
• Samfunnsoppdraget: Å sikre et fremtidsrettet tjenestetilbud og en helhetlig 

regional utvikling i samhandling med ulike aktører 

• Agder fylkeskommune blir en tydeligere aktør innen regional samfunnsutvikling 

• Kan bidra til samordning av oppgaveløsning, prioriteringer og initiativer i regionen 

• Flere institusjoner dekker hele landsdelen – enklere å finne naturlige 
samarbeidspartnere på statlig nivå  

 



Nye muligheter 
• Sterkere aktør innen veg og kollektiv – mobilitet 

• Kraftoverskuddet 

• Utdanningssektoren 
• Styrket samarbeid med kommunene 

• Fortsatt fokus på kvalitet i videregående utdanning 

• Forskning og høyere utdanning 

• Økt fokus på klima og miljø 

• Levekårssatsing 

• Generelt: Større enheter kan ta større oppgaver 

 



REGIONPLAN AGDER 2030 



Den nye fylkeskommunen 
• Over 300 000 innbyggere 

• 5 mrd. kroner i omsetning 

• 3000 ansatte  

• 4000 km fylkesveger 

• 11 000 elever  

• 3000 løpende lærekontrakter 

• 18 videregående skoler 

 



Jobb nr. 1: Ivareta ansatte 
• Viktig utfordring: Å beholde kompetansen i organisasjonene 

• Ingen ansatte skal sies opp som følge av sammenslåingen 

• «En pragmatisk tilnærming med hensyn til den enkeltes arbeidssted» 

• Ansatte må «ivaretas på best mulige måte» 

 



Virkemidler 
Prosjektlederens forslag 

 

• Gjelder ansatte før vedtak om sammenslåing 

• Fleksible arbeidsformer og mulighet for kontorfellesskap i Arendal eller 
Kristiansand og/eller hjemmekontor noen dager i uken 

• Økning i fastlønn som delvis kompensasjon for økte reisekostnader 

• Overgangsordning hvor økt reiseveg regnes som arbeidstid inntil 1 time daglig 
avhengig av bosted 

 



Prosjektorganisasjonen 



Fremdriftsplan 
Høsten 2017 

Frist Sak Utført 

3. kvartal Fellesnemndas konstituering 05.09.17 

3. kvartal Midlertidig prosjektleder utnevnt 05.09.17 

4. kvartal Første møte i FHSU 03.10.17 

4. kvartal Første møte i PSU 10.10.17 

4. kvartal Prinsipper for kommunikasjon 10.10.17 

4. kvartal Virkemidler for ansatte     Behandles: 27.11.17 

4. kvartal Prosjektbudsjett      Behandles: 27.11.17 



Fremdriftsplan 
2018 

Frist Sak 

1. kvartal Omstillingsdokument 

1. kvartal Oppfølging av forhandlingsutvalgets innstilling 

2. kvartal Politisk organisering 

2. kvartal Permanent prosjektleder / ny fylkesrådmann 

2. kvartal Ny administrativ struktur 

3. kvartal Innplassere fylkesrådmannens ledergruppe 

4. kvartal Innplassere øvrige ledere 



Fremdriftsplan 
2019 

Frist Sak 

1. kvartal Innplassere ansatte 

1. kvartal Bygningsmessige og tekniske behov 

2. kvartal Regionplan 2030 vedtas av fylkestingene 

2. kvartal Arbeidsavtaler for alle ansatte 

3. kvartal Forberede økonomiplan og budsjett i nye systemer 

3. kvartal Fylkestingsvalg 

4. kvartal Konstituerende fylkestingsmøte 

4. kvartal Vedtak om økonomiplan og budsjett for 2020 



Et samlet Agder 

Illustrasjon: Agderposten 




