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FYLKESSAMMENSLÅING. Går hardt ut mot lederne av Listerrådet/Lindesnesrådet

Sjokkert over fylkesutspill
Venstres Stein Inge
Dahn i fylkesutvalget er sjokkert over
utspillet til lederne
av Lindesnesrådet og Listerrådet
som vil plassere
både fylkesmann
og fylkeskommune
i Kristiansand i et
nytt Agder-fylke.
AGDER
– Utspillet er ødeleggende i en forhandlingsprosess om fylkessammenslåing. Det er ikke en gang
sikkert at man får til en sammenslåing. Et slikt utspill setter beinkrok på det som foregår, hevder
Dahn.
I onsdagsavisen gikk leder for
Lindesnesrådet, Helge Sandåker, og leder av Listerrådet, Arnt
Abrahamsen, ut i Fædrelandsvennen og ville ha all fylkesmakt
til Kristiansand. De mener blant
annet at det kommunikasjonsmessig er for langt til Arendal fra
vestre del av landsdelen.
Dahn hevder de to ikke har politisk ryggdekning for å mene at
alle kommunene vest for Søgne
har tatt standpunkt om fylkesembetene.
– I så fall er utspillet mer preget av populistisk synsing enn av
forsvarlig politisk håndverk, sier
Dahn.
Selvmotsigende
Han går hardt ut mot Sandåker
og Abrahamsen:
– De er selvmotsigende når de
mener sammenslåingsprosessen
ikke skal være preget av følelser.
Det skjer samtidig som de fremfører slike fastlåste, historieløse og
lite velbegrunnede krav som kun
er egnet til å kjøre forhandlingsprosessen i grøfta, sier Venstrepolitikeren.
Han mener argumentet om at
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plassering av fylkeskommunen
eller fylkesmann i Arendal er for
langt unna Lister-kommunene
ikke holder.
– Med telefon, mail og internett
har det veldig lite å si hvor kontorene til byråkratene er lokalisert.
Dessuten har folk flest sjeldent
behov for fysisk kontakt med disse embetene, sier Dahn.
Han mener at det som betyr noe
er å få en kostnadseffektiv administrasjon som kan sørge for bedre økonomi til fylkeskommunenes videregående skoler, og mer
penger til fylkesveier, sykkelveier
og kollektivtransport.
– Det er dette som er viktig for
befolkningen og næringslivet i
Listerregionen og i Lindesnesregionen, ikke antall minutter det

DDDet viktige
nå er å få til en
sammenslåing av
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ikke skje uten å
forstå at også AustAgder må få sin
del av de offentlige
arbeidsplassene.
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tar å kjøre med bil til byråkratenes kontorer, sier han.
Dahn mener videre at en reell
risiko kan være at landsdelen deles i to: At Vest-Agder må slå seg
sammen med Rogaland og vestlandsfylkene, og at Aust-Agder
blir en del av en region med Telemark og Vestfold.
– En slik løsning vil være veldig
uheldig, sier venstrepolitikeren.
Møte
Torsdag er det felles fylkesutvalgsmøte mellom Vest-Agder
og Aust-Agder på Fevik. Her skal
fylkessammenslåingsprosessen
drøftes videre.
– Det viktige nå er å få til en
sammenslåing av fylkene. Det
kan ikke skje uten å forstå at også

Ordførere overrasket over utspill
Resten av ordførerne i Lindesnesrådet er høyst overrasket over utspillet til lederen av rådet, Helge
Sandåker, som vil plassere både
fylkesmann og fylkeskommune i
Kristiansand i et nytt Agder.
Det er de fordi rådet i juni-møtet vedtok å ikke ha noen mening
om plassering av fylkesmannen
som da var til høring.
– Ja, jeg ble overrasket over å
lese dette, særlig fordi jeg ikke

er opptatt over nærhet til embetene til fylkesmannen, men at vi
beholder arbeidsplassene i regionen, sier mandalsordfører Alf
Erik Andersen.
Overrasket er også Lindesnesordfører Janne Fardal Kristoffersen, Audnedal-ordfører Reidun
Bakken og Åseral-ordfører Oddmund Ljosland.
– Kanskje ikke spesielt taktisk
å gå ut med et slikt utspill nå som

forhandlingene foregår, sier Kristoffersen.
Ingen vil derimot kritisere
Sandåker for utspillet. Alle sier
de har full tillit til ham.
Sandåker selv viser til at junimøtet handlet kun om hvor fylkesmannen skal ligge og at det
ikke var riktig å samtidig ikke si
noe om hvor fylkeskommunen
bør plasseres.
– Ut fra diskusjonen i rådet

Aust-Agder må få sin del av de
offentlige arbeidsplassene, sier
Dahn.
Helge Sandåker sier i en kommentar at de ikke kunne sitte stille og ikke ha en mening om fylkessammenslåing og hva den
betyr for vestre del av landsdelen.
– Dette handler om mye mer
enn avstander. Det har stor betydning hvor tunge institusjoner plasseres, og for videre samfunnsutvikling. Da kan man ikke
overse en hel region som disse 11
kommunene utgjør og som kan
komme helt i bakleksa om alt
som skjer kun i øst, sier Sandåker.
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Fakta
mener jeg å ha ryggdekning for
at kommunene ønsker Kristiansand som vertskommune for fylkesmann og fylkeskommune, sier
Sandåker.
Jarle R. Martinsen

Nytt Agder

●●26. april vedtok fylkestinget i
Aust-Agder sammenslåing med
Vest-Agder med 23 mot 12 stemmer.
●●Dagen etter vedtok fylkestinget i
Vest-Agder det samme med 19 mot
16 stemmer (de 16 ønsket forhandlinger med Rogaland).
●●Fylkestingene må ha ferdig en
avtale før tidsfristen Stortinget har
satt til 1. desember.

