Fylkestingets behandling:
Saksordfører: Siv Henriette Jacobsen (Ap)
Representanten Simen Nord (H) framsatte følgende endringsforslag:
Punkt 1, ny ordlyd:
I Norge er det behov for to folkevalgte forvaltningsnivåer, kommune og stat.
Representanten May Hansen (SV) framsatte følgende endringsforslag:
Det gjennomføres en folkeavstemming om kommune og regionreformen ved
fylkestingsvalget i 2015.
Representanten Ove Virik Jørgensen (FrP) framsatte følgende endringsforslag:
Fylkeskommunen har ikke lenger tilstrekkelig legitimitet som selvstendig forvaltningsnivå.
Fylkeskommunen bør leges ned som selvstendig forvaltningsnivå, og oppgavene bør fordeles
mellom kommunene, staten og private.
Uavhengig av antall folkevalgte forvaltningsnivå bør framtidig oppgavefordeling i offentlig
forvaltning rasjonaliseres og effektiviseres. Dette innbefatter også oppgaver som tilligger
regional og statlig sektorpolitikk.
Det er etablert en rekke statlige, regionale institusjoner med betydelig byråkrati og
innvirkning på det lokale, regionale og nasjonale demokratiet.
Votering:
May Hansens forslag fikk 1 stemme og falt (SV).
Simen Nords forslag fikk 8 stemmer og falt (H).
Ove Virik Jørgensens forslag fikk 2 stemmer og falt (FrP).
Fylkesutvalgets innstilling punkt 1 ble vedtatt mot 10 stemmer (FrP, H).
Fylkesutvalgets innstilling punkt 2 - 6 ble vedtatt mot 3 stemmer (FrP, SV).
Fylkesutvalgets innstilling punkt 7 ble vedtatt mot 3 stemmer (FrP, SV).
Fylkesutvalgets innstilling punkt 8 - 10 ble vedtatt mot 3 stemmer (FrP, SV).
Fylkesutvalgets innstilling punkt 11 ble vedtatt mot 1 stemme (SV).

Fylkestingets vedtak 26.02.2015:
Fylkestinget i Østfold fylkeskommune viser til vedtak i fylkesordfører-/rådslederkollegiet
5.12.2014 og vedtak i KS hovedstyre den 12.12.2014 samt til fylkeskommunenes egen rapport
«Nye folkevalgte regioner - mål, prinsipper og oppgaver» (datert 8. des. 2014), og anbefaler
at følgende prinsipper bør legges til grunn for et fremtidig regionalt folkevalgt nivå:
1.

2.

3.

I Norge er det behov for et robust regionalt nivå underlagt direkte folkevalgt styring
som kan ta et regionalt lederskap i samarbeid med kommuner, næringsliv og statlig
forvaltning.
Det regionale nivået må få et klart definert ansvar for de oppgaver/sektorer som er
viktige for den regionale utviklingen, og for samordningen av disse oppgavene med
kommunenes og statens virksomhet i regionen. Det regionale folkevalgte nivå styrker
demokratiet og innebærer maktspredning.
Det regionale nivået må styrkes gjennom økt ansvar for samordning av sektorinteresser
fremfor statlig sektoriell detaljstyring. Oppgaver med regional/lokalt handlingsrom løses

4.
5.

best av folkevalgte regioner i samhandling med kommunene innenfor rammen av
nasjonal politikk.
Generalistprinsippet skal fremdeles gjelde for regionalt folkevalgt nivå.
Folkevalgte regioner bør få overført oppgaver fra staten innenfor følgende områder:
a. Statens vegvesens regionapparat/fylkesavdelinger
b. Kulturrådet og tildelinger til regionale formål fra Kulturdepartementet
c. Kjøp av regionale jernbanetjenester
d. Deler av Forskningsrådets programmer
e. Konsesjonsoppgaver og veiledningsoppgaver fra NVE og annen
naturressursforvaltning av regional karakter
f. De deler av BUF-etat som ikke kan legges til kommunene
g. Miljø/klima fra fylkesmannen
h. Landbruk fra fylkesmannen
i. Prosjektskjønnsmidler fra fylkesmannen

Mange av disse oppgavene er av en slik karakter at de forutsetter en annen regional
organisering enn dagens. Dette må ses i sammenheng med fremtidige endringer i
kommunestruktur.
6. Staten bør som hovedregel organisere sin virksomhet slik at den korresponderer med
den folkevalgte regionstruktur som blir etablert.
7. Fylkesmannsembetets oppgaver bør konsentreres om kontroll og tilsyn.
8. Alle avklaringer som gjelder det folkevalgte regionale nivå må skje parallelt med
tilsvarende avklaringer knyttet til kommunestrukturen, jamfør Stortingets forutsetning
av juni 2014. Med dette som utgangspunkt ber Østfold fylkesting om at Regjeringen i
den stortingsmeldingen som fremmes våren 2015 gir sin vurdering av de prinsipper som
ligger i dette vedtaket.
9. Prosessen med å vurdere eventuelle endringer av det regionale folkevalgte nivået bør
starte i det enkelte fylke i 2015 med siktemål om vedtak i fylkestingene høsten 2016.
10. 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.
11. Det tas kontakt med Akershus fylkeskommune for en videre dialog.
Følgende hadde ordet i saken: Siv Henriette Jacobsen, Simen Nord, May Hansen, Ove Virik
Jørgensen og Per Inge Bjerknes.

