
REGIONREFORM - KOMMUNEREFORM –  
OPPGAVEFORDELING 

INNLEGG BUSKERUDTINGET 2014 

FYLKESRÅDMANN RUNAR HANNEVOLD 

 

13. Oktober  2014 



Kommunereform 1964/Regionreform 1976 

› Trenger vi reform i 2014? 

› Er det samme landet? 



MÅL 

 

 

 

 

• Bedre helsestell 
• Bedre skoler 
• Bedre veier 
• Bedre kollektivtrafikk 
• Osv. 

 

VIRKEMIDLER 
 

• Antall kommuner 
• Antall fylkeskommuner/Regioner 

 
 

DET ER SÅ LENGE SIDEN DET ER GJORT NOE AT VI MÅ PASSE OSS FOR Å GJØRE 
VIRKEMIDDEL TIL MÅL 

 



BEHOV FOR REGIONALE NIVÅER? 

STATEN ETABLERER REGIONALE NIVÅER F.EKS: 
• Sykehus 
• NAV 
• Statens vegvesen 
• NSB 
• ……. 

 
OSLO KOMMUNE HAR ET NYTT NIVÅ UNDER: 
• Bydelene 



Regionreformen fra 1976 - Hensikt 

› Det var tre sentrale føringer for 
regionreformen fra 1976: 

1. Demokratisere 

2. Desentralisere 

3. Effektivisere 

 

Hva har skjedd? 

 

 



Kva no med fylkeskommunane/mellomnivået? 

Orientering om fylkeskommunane sitt arbeid 

 

 

 

 

› Orientering på Fylkesordførar-/rådsleiarsamling,  

› 8. september 2014, 

› Tore Eriksen 



Fylkeskommunal arbeidsgruppe 

 Etablert ved samrøystes vedtak i fylkesordførar-/ 
rådsleiarkollegiet 11.september 2013. 

 Gruppa arbeider ihht. mandat fastsett 22.november 2013. 

 Samansetjing: 2 fylkesrådmenn, 5 fylkesdirektørar, 1 KS. 

 KS yter sekretariatstenester. 

 Gruppa nyttar konsulenthjelp (Nivi Analyse AS). 

 Gruppa skal/kan arbeide ut 2014, men også levere 
undervegs.    

 

 

Arbeidsgruppe for: 
Fylkeskommunale arbeidsoppgaver i en modernisert kommunestruktur 

 

 

Arbeidsgruppe for: 
Fylkeskommunale arbeidsoppgaver i en modernisert kommunestruktur 

 



Mandat  

 Vurdere korleis fylkeskommunane sine oppgåver bør 
forvaltast i ein framtidig kommunestruktur, som inkluderer eit 
regionalt folkevald nivå. 

 Vurdere om det finst statlege eller kommunale oppgåver som 
også bør liggje til eit slikt mellomnivå. 

 FoKus: Innbyggjarane sitt beste. 

 Leggje til rette for vedtak hos oppdragsgjevar.  

 Kome med innspel til møtepunkt med regjering og Storting. 

  

Arbeidsgruppe for: 
Fylkeskommunale arbeidsoppgaver i en modernisert kommunestruktur 

 

 

Arbeidsgruppe for: 
Fylkeskommunale arbeidsoppgaver i en modernisert kommunestruktur 

 



Premissar (utfyller mandatet)  

 Oppgåver bør leggjast til lågast mogleg effektive nivå.  

 Oppgåver som krev politisk skjønn bør leggjast til folkevalde organ. 

  Oppgåver prega av standardisering/regelorientering/kontroll bør vere statlege. 

 Oppgåver som krev sentrale avgjerder/nasjonale heilskapsgrep bør vere statlege.    

  Oppgåver prega av innbyrdes kontaktflater bør liggje til same forvaltningsorgan. 

Andre føringar: 

 Arbeidsgruppa skal ikkje omdefinere eller endre oppgåver. 

 Arbeidsgruppa skal tilpasse seg ev nye føringar frå Storting og regjering. 

 

 

 

Arbeidsgruppe for: 
Fylkeskommunale arbeidsoppgaver i en modernisert kommunestruktur 

 

 

Arbeidsgruppe for: 
Fylkeskommunale arbeidsoppgaver i en modernisert kommunestruktur 

 



Arbeidsgruppa - tilnærming  

 Oppgåvetilnærming. Terrenget/oppgåvene må skape 
kartet/kommunestrukturen, ikkje omvendt.  

 Vurdere kor mange innbyggjarar («kritisk masse») 
kvar oppgåve krev. Andre kriterium kan og vurderast. 

 Generalistkommuneprinsippet og prinsippet om fri  
organisering i den einskilde kommune bør stå fast.  

 Arbeidsdelinga mellom stat og fylke/region må no 
fastsetjast, og då på prinsipielt grunnlag.     

 

 

 

 

Arbeidsgruppe for: 
Fylkeskommunale arbeidsoppgaver i en modernisert kommunestruktur 

 

 

Arbeidsgruppe for: 
Fylkeskommunale arbeidsoppgaver i en modernisert kommunestruktur 

 



Matrise, fylkeskommunale oppgaver   

  

 

 

 

 

Arbeidsgruppe for: 
Fylkeskommunale arbeidsoppgaver i en modernisert kommunestruktur 

 

 

Arbeidsgruppe for: 
Fylkeskommunale arbeidsoppgaver i en modernisert kommunestruktur 

 

 

Oppgaver  

  

 

Mellomnivået 

 

Kommunene, alt. innbyggertall 

  Region/landsdel Fylke >100 000 >50 000 >10 000 <10 000  

Fagskolene 
Vg. opplæring 
Kollektivtransport 
Off. tannhelse 
Fylkesveier  
Kulturtilskudd/institusjon 
F-helsedata 
Fylkesbibliotek 
Kulturminneforvaltning 
Næringsutvikling 
Spillemiddelforvaltning 
Regional planlegging 
Regionale FoU-fond 
KMD-tilskudd 
Vannregionmyndighet 
(G-skoleskyss, finansiering) 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 
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x 

Litt 

x 
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x 
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Ev delegert  
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x 

Litt 

 

 

 

 

 

 

 

Ev delegert  
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x 



Matrise, statlige oppgaver   

  

 

 

 

 

Arbeidsgruppe for: 
Fylkeskommunale arbeidsoppgaver i en modernisert kommunestruktur 

 

 

Arbeidsgruppe for: 
Fylkeskommunale arbeidsoppgaver i en modernisert kommunestruktur 

 

 

Oppgaver  

  

 

Mellomnivået 

 

Kommunene, alt. innbyggertall 

  Region/landsdel Fylke >100 000 >50 000 >10 000 <10 000  

Kjøp av tog/flytransport 
SVV - regionvise oppgaver 
SVV - fylkesvise oppgaver 
Miljøvernoppgaver 
BUF-etat regionoppgaver 
Statped regionoppgaver 
Kulturtilskudd/institusjon 
Landbruk/bygdeutvikling 
Kommunale skjønnsmidler 
Spesialisthelsetjeneste 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 
x (prosjekt) 

x 
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x (prosjekt) 
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Noe 

 

Noe 
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Matrise, kommunale oppgaver   
  

 

 

 

 

Arbeidsgruppe for: 
Fylkeskommunale arbeidsoppgaver i en modernisert kommunestruktur 

 

 

Arbeidsgruppe for: 
Fylkeskommunale arbeidsoppgaver i en modernisert kommunestruktur 

 

 

Oppgaver  

  

 

Mellomnivået 

 

Kommunene, alt. innbyggertall 

  Region/landsdel Fylke >100 000 >50 000 >10 000 <10 000  

 
Barneverntjenesten 
PP-tjenesten (g-skole) 
 

 

x 

 

x 

x 

 

x 

x 

 

x 

x 

 

x 



 
… Dokument 8-forslaget 
 

 

Kommunal- og forvaltningskomiteen – tilråding (12.06.14): 
• «Stortinget ber regjeringen gjennomgå oppgavene til fylkeskommunene/et regionalt nivå 

parallelt med arbeidet med å gi flere oppgaver til kommunene. Dette kan gjøres med 
utgangspunkt i en sammenstilling fra tidligere utredninger. Stortinget imøteser en melding til 
Stortinget om dette våren 2015.» (u.strek, TE). 

 

Kommentar (NTB), same dag: 

› «Stortinget vil erstatte fylkeskommunene med regioner. Det er konklusjonen etter at 
kommunal- og forvaltningskomiteen tirsdag behandlet et representantforslag fra Venstre om 
å erstatte fylkeskommunene med et nytt folkevalgt regionnivå i forbindelse med 
kommunereformen. Ifølge Venstres representant i komiteen, André Skjelstad, har forslaget 
fått bred tilslutning.» 

 

Stortinget (18.06.14): 

› Vedtok komiteen si tilråding, men 59 mot 45 røyster.   

 

Arbeidsgruppe for: 
Fylkeskommunale arbeidsoppgaver i en modernisert kommunestruktur 

 

 

Arbeidsgruppe for: 
Fylkeskommunale arbeidsoppgaver i en modernisert kommunestruktur 

 



 
 
 

Kommuneproposisjonen, vedtak 18.06.14 
   
 «Stortinget konstaterer at det ikkje er fleirtal for Høgre og 

Framstegspartiet sine primærstandpunkt om to folkevalde nivå, jf. dessa 
partia sine merknader i saken.  

Stortinget viser vidare til felles merknad i saka frå medlemmene frå 
Høgre, Framstegspartiet, Venstre og Kristeleg Folkeparti der det kjem 
fram at parallelt med kommunereforma må regjeringa gjennomgå og 
samanstille utredningar gjeldande mellomnivået og sjå desse i 
samanheng med reforma utan at dette skal forseinke arbeidet med 
kommunereforma for primærkommunane. 

 
Stortinget stadfester at gjennomgangen av oppgåvene til kommunane 
må inkludere oppgåvene som skal liggje til eit folkevald 
regionnivå/mellomnivå/ færre fylkeskommunar.  (u.strek, TE). 

(Vedteke med 61 mot 42 røyster).  

 
 
    

 

Arbeidsgruppe for: 
Fylkeskommunale arbeidsoppgaver i en modernisert kommunestruktur 

 

 

Arbeidsgruppe for: 
Fylkeskommunale arbeidsoppgaver i en modernisert kommunestruktur 

 



 
Kva skjer utan eit mellomnivå?   
 

 

Viss berre stat og kommune, og samtidig   
 

• generalistkommuneprinsippet (alle same oppgåver), og 
• autonome kommunar (lite interkommunalt samarbeid), 
 

viser våre vurderingar og analyser at vi anten vil få: 
 

• få og svært store kommunar (20 – 40, lik nokre fylke), eller  
• statleg overtaking av ei rekke fylkeskommunale oppgåver.   
 
 

 

Arbeidsgruppe for: 
Fylkeskommunale arbeidsoppgaver i en modernisert kommunestruktur 

 

 

Arbeidsgruppe for: 
Fylkeskommunale arbeidsoppgaver i en modernisert kommunestruktur 

 



Ekspertutvalget, tilleggsmandat - pkt. 3 
(Jf. oppdraget av 31.03.14)  

«Som grunnlag for denne vurderingen skal ekspert-
utvalget - på faglig grunnlag - analysere og vurdere 
eksempler på enkelte oppgaver som det kan være 
aktuelt å overføre til kommunene, forutsatt større 
og mer robuste kommuner.   

 

Utvalget skal vurdere eksempler på oppgaver innen 
tjenesteproduksjon, myndighetsutøvelse og 
samfunnsutvikling.» 

 

Arbeidsgruppe for: 
Fylkeskommunale arbeidsoppgaver i en modernisert kommunestruktur 

 

 

Arbeidsgruppe for: 
Fylkeskommunale arbeidsoppgaver i en modernisert kommunestruktur 

 



Kort om arbeidet vårt  

Kontakt med: 

 KS (sekretariat) + kjøp av konsulenttenester (NIVI analyse). 

 KMD – embetsverket. 

 Fylkesrådmennene, AU + samla kollegium. 

 Fylkesordførarane, AU + samla kollegium. Jf. kontaktkonferansen. 

 Vestlandsrådet + tilsvarande organ andre stader. 

 Fylkestinga rundt om. 

 Lokale stortingsbenkar. 

 Større konferansar  

 Høyringar, som i Stortinget 19.mai. 

› Signy Vabo sitt ekspertutval.  

 

 

Arbeidsgruppe for: 
Fylkeskommunale arbeidsoppgaver i en modernisert kommunestruktur 

 

 

Arbeidsgruppe for: 
Fylkeskommunale arbeidsoppgaver i en modernisert kommunestruktur 

 



Følgende vedtak ble gjort: 

1. Fylkesordfører-/rådslederkollegiet viser til Stortinget sine vedtak av 18. juni 
2014 der en ber regjeringen gjennomgå oppgavene til fylkeskommunene/et 
regionalt nivå parallelt med arbeidet med å gi flere oppgaver til 
kommunene. Kollegiet oppfatter at flertallsmerknadene fra kommunal- og 
forvaltningskomiteen tilsier at vi fortsatt skal ha tre forvaltningsnivåer i 
Norge og at det også skal klargjøres hvilken organisering og hvilke oppgaver 
som bør ligge på det regionale folkevalgte nivå. 

2. Fylkesordfører-/rådslederkollegiet viser i denne sammenheng til 
foreliggende rapport ”Oppgavefordelingen ved en kommune- og 
regionreform” av 17. juni 2014. Denne viser på en god måte 
forutsetningene for å ivareta oppgaver som i dag er lagt til 
fylkeskommunene/det regionale nivå. 

3. Fylkesordfører-/rådslederkollegiet 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. 

 

 

 



Vedtak videre: 

4. Fylkesordfører/rådskollegiet viser til Stortingsvedtak av 18. Juni 2014, 
og ber om at fylkeskommunene blir representert i arbeidet med 
kommunereform som fylkesmennene nå leder.  

5. Fylkesordførerører/rådskollegiet viser til Stortingsvedtak av 18. Juni 
2014, og ønsker å ta den aktive lederrollen i arbeidet med 
regionreform 

6. Fylkesrådmannskollegiet bes, med bistand fra KS, om å forberede et 
konkret forslag om hvilke oppgaver som bør overføres fra staten og 
videreføres til et regionalt folkevalgt nivå. Forslaget bør også skissere 
en timeplan for hvordan regionreformen kan knyttes opp mot 
kommunereformen. 

7.  Forslaget bes lagt fram for fylkesordførerkollegiet i desember. 

8. Når Ekspertutvalgets andre innstilling foreligger, bes 
fylkesrådmennene arbeide videre med sikte på at fylkeskommunene 
og KS kan komme med konkrete innspill til den stortingsmeldingen 
regjeringen legger fram våren 2015. 

 

 



Øvrige vedtak under saken 

 Rapporten sendes alle fylkesmenn. 

 Til møtet 5. desember forbereder alle seg på en gjennomgang av 
hva som skjer i det enkelte fylke.  

 FRAU vil sammen med styringsgruppen gå igjennom 
konsekvenser av en kommunereform for VGS og konsekvenser av 
en såkalt «Storbymodell» 

 KS oversender vedtaket til KMD, til Parlamentarisk ledere på 
Stortinget og til partienes fraksjoner i kommunal- og 
forvaltningskomiteen. 

 KS Lager en pressemelding og legger den ut snarest. Se tekst i 
kursiv nedenfor 

 

 



Pressemelding: Fylkeskommunene må med i 
kommunereformen 

Et enstemmig kollegium av fylkesordførere og fylkesrådsledere er 
bekymret over at arbeidet med kommunereform mangler et 
engasjement for hvordan de regionale oppgavene skal løses til 
innbyggernes beste.  

 

- Det er ikke nok å vurdere hvilke oppgaver som kan overføres til 
større kommuner. Vi vet at en del oppgaver, for eksempel 
kollektivtransport og videregående utdanning, uansett blir for store 
for de aller fleste kommunene. Hvis vi ikke ser lokalt og regionalt 
folkevalgt nivå i sammenheng, er det stor risiko for at slike oppgaver 
blir overført til staten. Da får vi det motsatte av en demokratireform, 
sier Janne Johnsen, fylkesordfører i Rogaland og nestleder i 
fylkesordfører-/fylkesrådslederkollegiet. 



Pressemelding videre: 

 Stortinget har slått fast at et regionalt nivå skal beholdes. Derfor 
ønsker kollegiet av fylkesordførere og fylkesrådsledere å ta en 
lederrolle i arbeidet med regionreform. 

 - Kollegiet ser det som en forutsetning at fylkeskommunene blir 
trukket aktivt med i det videre arbeidet med å vurdere hvilke 
oppgaver som skal ligge til det regionale folkevalgte nivå. 
Fylkeskommunene må også være representert i arbeidet med 
kommunereform som fylkesmennene nå leder, sier Janne 
Johnsen.  

 

 


