INFORMERER
01.10.2015

NR1: OM REGIONREFORMEN

Til fylkesordførere, rådsledere, rådmenn og
administrasjonssjefer.
KS ønsker å holde fylkeskommunene orientert om det
arbeidet som gjøres knyttet til en mulig fremtidig
regionreform. Vi skal med jevne utsendelser forsøke å
gi en oversikt over aktiviteter her på huset, noe fra
dere og noe fra departementenes arbeid med
reformen. Hvor ofte informasjonene skal utgis, er
foreløpig usikkert, men vi prøver innledningsvis å gi ut
en informasjon pr. måned. Vi starter med denne pr.
1.10.2015.
Skal vi klare å holde dere oppdatert er det viktig at
dere også melder inn aktuelle saker til oss. Inntil videre
vil Tommy Hernes e-post: tommy.hernes@ks.no være
kontaktpersonen.
KS har engasjert prof. Jørgen Amdam for å
tilrettelegge prosessen med den gode nabopraten.
Statsråd Jan Tore Sanner har invitert fylkeskommunene
til å gjennomføre drøftinger med nabofylker. Det er
selvfølgelig opp til den enkelte fylkeskommunene å
vurdere hvorvidt, og i tilfelle hvordan, man vil gjøre
dette.
Som et bidrag til en eventuell drøfting har KS på
oppdrag av fylkesrådmannskollegiet engasjert Jørgen
Amdam for å utvikle et felles opplegg som skal gi
forslag til hvordan et drøftingspopplegg kan legges
opp. Den enkelte fylkeskommune velger selv om man
ønsker å ta dette opplegget i bruk.
Jørgen er i gang. Det er planlagt en presentasjon av
en foreløpig konseptbeskrivelse på
fylkesrådmannskollegiets møte den 9.10.
Prosjektet er delt i 4 deler:



Konseptbeskrivelse
System/struktur for et drøftingsopplegg

10.12.2013




Sluttrapport/sjekkliste som oppsummerer
aktuelle spørsmål knyttet til drøftingene
Forslag til prosessledelse etter avtale med den
enkelte fylkeskommune

Tidsplan:





1.10. En ferdig konseptbeskrivelse
1.11. Ferdig drøftingsopplegg
1.12. Ferdig Sluttrapport/sjekkliste
1.12. til 1.3.2016 Deltagelse/ledelse av
prosesser/drøftinger

KS har engasjert NIBR til prosjektet; « Forutsetninger
for et større og sterkere regionalt folkestyre»
Hensikten med prosjektet er å definere forutsetninger,
muligheter og eventuelle begrensninger for reell/
styrket innflytelse som ligger i fremtidig større og
sterkere folkevalgte regioners rolle som
samfunnsutviklere. Prosjektet skal konkretisere hvordan
et større og sterkere nivå vil endre mulighetene til at
regionene får en reell innflytelse på statlig politikk og
prioriteringer tilpasset forutsetninger og behov i den
enkelte region.
Hovedproblemstillinger i dette er:







Hvordan vil større og færre regioner påvirke
den politiske balansen mellom region og stat?
Hvilke konsekvenser har større regioner for
lokaldemokratiet og de politiske relasjonene
mot nasjonale og lokale politikere?
Konkretisere hvilke endringer i
rammebetingelsene som må til for at regionene
skal kunne mobilisere aktører på en bedre
måte og samordne offentlige myndigheters
virkemiddelbruk.
Hvilke funksjoner, oppgaver og virkemidler
(økonomiske, juridiske, administrative og
andre) bør/må et forsterket og større
regionalt folkestyre ha?

Tidsplan:


15.12.2015
Punktliste med kritiske suksessfaktorer/
nødvendige forutsetninger for et større og

Side 2
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sterkere nivå skal være ferdigstilt. Punktlisten
skal foreligge som et mulig diskusjonsgrunnlag
allerede ved utgangen av oktober. I den grad
det er ønskelig vil NIBR presentere foreløpige
funn på ordfører-/rådslederkollegiets møte i
november.



15.1.2016. –
Et grunnlagsnotat skal være ferdigstilt
Medio februar 2016
Sluttrapporten skal være ferdigstilt

NIBR er orientert om Jørgen Amdams arbeid og er
bedt om at Jørgen A. involveres i prosjektet.
PROSJEKT REGIONREFORM
KS har diskutert muligheten til å opprette et eget
prosjekt knyttet til regionreformen (prosjekt
regionreform). Gjennom prosjektet ønsker KS å jobbe
for å understøtte fylkeskommunene i arbeidet med
reformen, så som å legge til rette for diskusjoner,
prosessveiledning, ekspertkompetanse osv.
Prosjektet skal bidra til å koordinere
fylkeskommunenes felles innsats og kontakt med
departementer, regjering og Storting frem til vedtak
våren/førsommeren 2017.
Administrativ ledergruppe i KS er styringsgruppe. Det
opprettes en egen referansegruppe bestående av
medlemmer utpekt av FRAU.
Ordfører-/rådslederkollegiets arbeidsutvalg
behandlet dette på møtet 25.9.2015. Følgende
vedtak ble fattet: «: AU slutter seg til utkastet. KS
arbeider videre med saken og den legges frem for
kollegiemøtet 12-13 november.»
SEMINAR I REGI AV ØSTLANDSSAMARBEIDET
Østlandssamarbeidet er kommet langt i sine
utredninger om et fremtidig regionalt nivå på
Østlandet. Det er skissert flere løsninger.
Østlandssamarbeidet inviterte til seminar den 29.og
30. september med overskriften «NYE OG STERKERE
REGIONER PÅ ØSTLANDET I 2020».
Til Slutt:
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Vi må jobbe hardt for å få staten med på vår tenking.
Alt vil ikke gå på skinner – og vi må se de mulighetene
og det handlingsrommet som Stortinget har gitt.
Som Hans Børli uttrykker i heftet « Vindharpe (1974)»
«Den som går i mørket med løkt, han ser ikke
stjernene»
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