Møteprotokoll

Protokoll fra møte i
Administrasjonsutvalget 02.03.2016
Møtested:
Møtedato:
Tid:

Schweigaardsgt. 4, Oslo
Fylkestingsalen
02.03.2016
09:30 – 10:30

Faste medlemmer som møtte:
Navn
Funksjon
Anette M. Solli
Leder
Lars Salvesen
Nestleder
Solveig Schytz
Medlem
Morten Vollset
Medlem
Øyvind Solum
Medlem
Bente Gårdeng
Medlem
Ine-Lill Hjelm Gabrielsen
Medlem
Thorbjørn Alvim
Medlem
Morten Trudeng
Medlem

Representerer
H
KrF
V
Sp
MDG
LO
UNIO
UNIO
Akademikerne

Varamedlemmer som møtte:
Navn
Møtte for
Rolf Haugstvet
Jonill Engesæter

Representerer
YS

Faste medlemmer som ikke møtte:
Navn
Funksjon
Arne-Rune Gjelsvik
Medlem
Tonje Brenna
Medlem
Gjermund Skaar
Medlem

Representerer
FrP
Ap
SV

Fra administrasjonen møtte:
Navn
Tron Bamrud
Knut Sletta
Kristin Ødegård
Ole Kjendlie

Stilling
Fylkesrådmann
Fylkesdirektør administrasjon
HR-direktør
Enhetsleder utvalgssekretariatet

Innkallingen ble godkjent.
Protokoll fra møtet 3 februar ble godkjent.

Saksliste
Saksnr

Tittel
Saker til behandling

2/16

Regionreform - videre prosess

3/16

Regionreform - ansvar og oppgaver til større regioner

Saker til behandling
2/16 Regionreform - videre prosess
Saksprotokoll i Administrasjonsutvalget - 02.03.2016
Fylkesrådmannens innstilling:
1. I arbeidet med en regionreform kunne det vært naturlig å se Oslo og Akershus i
sammenheng. Med utgangspunkt i at Oslo foreløpig ikke har signalisert ønske om en
sammenslåing med andre fylkeskommuner utredes ikke alternativer der Oslo inngår.
2. I arbeidet med regionreformen utreder Akershus to alternativer; Østfold/Akershus og
Østfold/Buskerud/Akershus. Fordeler og ulemper ved de to alternativene utredes og vurderes
opp mot dagens situasjon. Et faktagrunnlag om fylkeskommunene vil være en del av
arbeidet. Videre bør utredningen peke på hvilke beslutninger som bør være på plass før en
eventuell intensjonserklæring.
3. Basert på fylkesrådmannens utredning av alternativene legges det fram en ny sak i juni 2016
der det tas stilling til videre prosess. Fylkesrådmannen sørger for at saken sendes ut i god tid
før behandlingen, og legger til rette for en presentasjon av saken i god tid før
fylkestingsbehandlingen.
4. Dersom det i juni 2016 vedtas å arbeide videre med ett eller flere av alternativene innrettes
prosessen med sikte på å inngå en eventuell intensjonserklæring før årsskiftet 2016/2017.
5. Akershus fylkeskommune tar initiativ til at en gruppe bestående av fylkesordførere,
opposisjonsledere og fylkesrådmenn i de deltakende fylkeskommuner møtes for gjensidig
løpende informasjon i prosessen. Gruppen bør møtes minst 2 ganger før sommeren 2016.
6. Akershus fortsetter dialogen med Oppland og Hedmark med sikte på videreutvikling av
samarbeidet. Videre utredning knyttet til eventuell sammenslåing med Oppland og Hedmark
avventer prosessen mot Østfold og Buskerud.

Utvalgets behandling:
Leder Anette Solli (H) foreslo å ta saken til orientering.
Votering:
Sollis forslag ble enstemmig vedtatt.
Administrasjonsutvalgets innspill:
Administrasjonsutvalget tar saken til orientering.

3/16 Regionreform - ansvar og oppgaver til større regioner
Saksprotokoll i Administrasjonsutvalget - 02.03.2016
Fylkesrådmannens innstilling:
1. Nye og mer komplekse utfordringer, knyttet til bl.a. kompetanseutvikling, bærekraftig
utvikling, klimatilpasning og folkehelse, krever mobilisering og stor innsats på tvers av

sektorer. Større, sterkere og mer funksjonelle regioner vil gi bedre grunnlag for gode
strategiske valg og økte samordningsgevinster.
2. Rollen som regional samfunnsutvikler krever politiske avveininger og må ivaretas av det
folkevalgte mellomnivået, som står direkte til ansvar overfor innbyggerne. Dette vil sikre en
åpen og involverende saksbehandling og bidra til at regionreformen også bli en
demokratireform.
3. Akershus fylkeskommune er villig til å ta ansvar og gjøre endringer for å styrke rollen som
samfunnsutvikler, bl.a. gjennom å:
 se områder og sektorer i sammenheng, inkludert en tydelig retning gjennom
planleggingsinstrumentene i plan- og bygningsloven.
 involvere kommuner, regionråd, statlige myndigheter, næringsliv og sivilsamfunn i
regionale planprosesser og prioritere ressurser til å profesjonalisere disse
samarbeidsarenaene.
 etablere større og mer funksjonelle regioner på Østlandet.
4. Endringer i rammebetingelsene er en forutsetning for at regionene skal bli mer effektive i
rollen som samfunnsutviklere:
 Flere stimuleringsmidler (tilskudd, støtteordninger, skjønnsmidler etc.) knyttet til
regional utvikling bør samles hos det regionale folkevalgte nivået – ikke minst gjelder
dette tilskuddsmidler og stimuleringsordninger for næringsutvikling.
 Større vilje hos sentrale sektormyndigheter til å støtte opp under framforhandlede
løsninger i de regionale partnerskapene.
5. For at det nye regionale folkevalgte nivået skal bli en suksess, er det avgjørende at
regionene får ansvar og myndighet for flere samfunnsoppgaver. Fylkesmannsembetets
oppgaver bør konsentreres om kontroll, tilsyn og beredskap. Utviklingsoppgaver som i dag
ligger hos fylkesmannen, må overføres til regionalt folkevalgt nivå.
6. Statlig forvaltning er blitt stadig mer fragmentert. Organiseringen bør tilpasses inndelingen i
nye regioner, og flere statlige virkemidler må ses i sammenheng med og tilpasses regionale
planer.
Det foreslås at regionale planer kan danne grunnlag for forhandlinger mellom framtidige
regioner og regjeringen om helhetlige og forpliktende utviklingsprogrammer.
7. Den nye geografien kommune- og regionreformen resulterer i, må få konsekvenser for
ansvar, myndighet og oppgaver til ulike forvaltningsnivå. Selv om prosessen må skje over
tid, er det avgjørende at Stortinget angir ønsket retning for videre utvikling og tidsforløp.
8. Akershus fylkeskommune vil spesielt peke på følgende oppgaveområder i den videre
prosess:
a. De nye regionene må få overført oppgaver fra regionapparatet og fylkesavdelingene
innen Statens vegvesen, og flere riksveger bør vurderes omklassifisert til regionale
veger. Regionene bør også få kjøpsansvaret for regionale jernbanetjenester.
b. Innenfor områdene kunst og kultur, kulturminnevern, idrett og friluftsliv er det behov
for en endret ansvars- og oppgavedeling. Innen kulturminnevern bør riksantikvarens

direktorat- og kompetanserolle rendyrkes og størstedelen av førstelinjeoppgavene
overføres til regionalt nivå. Flere tilskuddsordninger som kulturminnefondet, regionalt
miljøprogram, utvalgte kulturlandskap, bevaringsprogrammene og midler til fredete
bygg og anlegg bør overføres til regionalt nivå.
c. En overføring av oppgaver fra IMDi til regionene anbefales ikke, da dette kan bidra til
oppsplitting av fagmiljøer. Regionalt nivå vil likevel bidra til at integreringen av
flyktninger og andre innvandrere skjer så effektivt som mulig gjennom de virkemidler
og tjenester som for øvrig ligger til regionene. Enkelte tilskuddsordninger som i dag
forvaltes av IMDi kan imidlertid vurderes lagt til regionene for å støtte opp under rollen
som samfunnsutvikler.
d. En overføring av oppgaver fra Bufetat til regionene anbefales ikke, da dette kan bidra
til oppsplitting av fagmiljøer. En nærmere vurdering av noen av tilskuddsordningenes
betydning for rollen som samfunnsutvikler kan imidlertid være ønskelig.
e. Organisering og drift av skolehelsetjenesten innen videregående opplæring må tas opp
som en del av den pågående oppgavefordelingen.
f. Overføring av tannhelsetjenesten til kommunene har mindre betydning for
regionnivåets rolle som samfunnsutvikler, men hensynet til effektivitet og muligheten
for å opprettholde sterke fagmiljøer taler mot den foreslåtte overføringen til
kommunene.

Utvalgets behandling:
Leder Anette Solli (H) foreslo å ta saken til orientering.
Votering:
Sollis forslag ble enstemmig vedtatt.
Administrasjonsutvalgets innspill:
Administrasjonsutvalget tar saken til orientering.

