
Regionreform  
og  

naboprat 

Orientering til regionrådene mars 2016 



Tilbakeblikk – hva har skjedd? 

Fylkeskommunene var tidlig ute   

 startet utredninger i KS-regi allerede høsten 2013  

 

Fylkesordfører-/rådslederkollegiet fattet vedtak den 5. des. 2014 som innspill til 
den igangsatte kommunereformen:  

 Behov for et robust regionalt nivå! 

 

Alle fylkene sluttet seg til vedtaket tidlig våren 2015! 

 

Vedtakene ble oversendt Stortinget til behandling av Stortingsmeldingen om 
oppgaver til kommunene juni 2015. 
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Stortingsflertallet ved behandling av Stortingsmeldingen om 

oppgaver til kommunene, juni 2015 

-Vil beholde et folkevalgt regionalt nivå 
 
-Ville ha gjennomgang av oppgavene til fylkeskommunene/et regionalt nivå parallelt med 
kommunereformen 
 
-Generalistprinsippet skal som hovedregel ligge fast for kommunesektoren 
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Mer fra stortingsflertallet, juni 2015 

-Vektla regionenes samfunnsutviklerrolle 
 
-Videregående opplæring - fortsatt på regionalt folkevalgt nivå 
-Kollektivtrafikken - som hovedregel på regionalt folkevalgt nivå 
 
-Aktuelle oppgaver å overføre til regionalt folkevalgt nivå: 
Landbruk, klima/miljø, regionale forskingsfond, fordele prosjektmidler, kultur 
 
-Fylkene må bli til større regioner 
 
-Ba om stortingsmelding om oppgaver til regionalt nivå våren 2016 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Statsråden har derfor invitert fylkene og Oslo kommune til å starte naboprat 



Innspill fra Østlandssamarbeidet - utredning om aktuelle 

regionmodeller for Østlandet, våren 2015  

«Hvordan utvikle sterke regioner på Østlandet?» 
 
• Fordeler og ulemper ved alternative løsninger 

 
• Vurdering av sentrale politikkområder  
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Tre alternativ: 

1. Dagens fylker 

2. Regionmodellen 

3. Landsdelsmodellen 
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Betraktninger om modellalternativer 

Modell: Dagens fylker 

+ Leverer effektive og gode tjenester. Kort 
vei mellom velger og politiker. 

 

-  Et svakt regionalt folkevalgt nivå 
undergraver fylkeskommunens legitimitet 
som samfunnsutvikler og planmyndighet 
(samordner). Med overføring av miljø-, 
samferdsels- og næringsutviklingsoppgaver 
fra staten, kan samordning og 
samfunnsutviklerrollen styrkes. 
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Regionmodellen 

+ Gir mer funksjonelle regioninndelinger. 
Sammen med overføring av oppgaver fra 
staten kan samfunnsutviklerrollen styrkes 
vesentlig. Samordning av nasjonale mål og 
politikk med regionale og lokale politiske 
prioriteringer bedres og regionenes 
legitimitet som planmyndighet styrkes. 

 

-  Avstanden mellom velger og politiker øker. 
Gode elektroniske kommunikasjonsløsninger 
kan likevel gi gode prosesser med berørte. 

383 960

1 146 834

414 615

Befolkningstall 1.1.2015 med fylkesgrupper

Hedmark og
Oppland

Østfold, Akershus
og Buskerud

Vestfold og
Telemark

Oslo: 647 676
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Landsdelsmodellen 

 

+ Regionene blir politisk sterke organer, 
som effektivt kan samordne offentlig 
virksomhet og samarbeide proaktivt med 
næringslivet, frivilligheten og 
kommunene 

 

-  Sentrum-periferi-utfordringer. Økt 
avstand mellom velger og politiker. 
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Akershus og Østfold startet nabopraten juni 2015 

Felles møte mellom fylkesutvalgene i Akershus og Østfold 1. juni 2015 
 
Besluttet å starte naboprat 
 
Vedtak i juni - utrede mulig sammenslåing 
 
Arbeidsgrupper med fylkesordførere, opposisjonsledere og 
fylkesrådmenn 
 
Skal vurdere fordeler og ulemper ved en sammenslåing 
 
Begge fylkene vil også kunne ha dialog med andre fylker 



Hva kan region Akershus, Buskerud og Østfold 

oppnå i fellesskap? 

Sammen kan vi lykkes bedre med å løse de store klima-, miljø- og levekårsutfordringene: 

 Samordne bolig-, areal- og transportpolitikken 

 Gjennomføre den lenge planlagte flerkjernepolitikken med økt og variert bolig- og 
næringsbygging i hele Osloregionen 

 Sørge for effektiv transport inn til og ut av Oslo 

 

Sammen kan vi gjennomføre det grønne skiftet med økt kompetanse, nye arbeidsplasser og 
hensyn til miljø og klima. 

 

Sammen er vi en tyngre maktfaktor overfor Oslo, stat og regjering. 

Felles seminar 1. februar 
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Utredningsarbeid i regi av KS 

Jørgen Amdam: Et felles drøftingsopplegg for nabopratprosessen 
 
 
NIBR: FoU om større regioner som samfunnsutviklere 
 
 
 

KS-prosjekt: Vil understøtte at fylkeskommunene selv skal ha lederrollen i 

nabopratprosessen: 

 Prosessveiledning og ekspertkompetanse 

 Avklare spørsmål som fylkeskommunene ber om 

 Oppsummere prosessene på fylkeskommunenes premisser 

 Prosjektleder: Harald Horne 
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Milepæler fremover i regionreformen 

 
Våren 2016: Stortingsmelding om oppgaver til folkevalgte regioner legges frem før påske - behandles i 
Stortinget før sommeren. 
 
Politiske saker: i april og juni, med mål om å inngå en samarbeidserklæring med Akershus 
 
Oktober / innen årsskiftet 2016: Formelle vedtak i fylkeskommunene om sammenslåing eller ikke – med 
hvem og under hvilke forutsetninger. 
 
Desember 2016: Regjeringens faglige arbeid med lovproposisjonen om endringer i kommune- og 
fylkesstrukturen ferdig. 
 
Våren 2017: Proposisjonen om endringer i kommune- og fylkesstrukturen legges frem. 
 
Juni 2017: Vedtak i Stortinget om endringer i kommune- og fylkesstrukturen. 

 
 


