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Høyringsinnspel frå Tekna i Sogn og Fjordane fylkeskommune i samband 

Regionreforma på Vestlandet 

 

Tekna har per i dag ikkje noko klart synspunkt på om ei samanslåing med eitt eller to nabofylke er 

positivt eller negativt. Til det finst det for lite kunnskap om føremon og ulemper, t.d. vil sentrale 

styresmaktar ikkje seie noko om kva oppgåver dei nye regionane kan få overført frå sentralt hald.  

Tekna sett som ein klar føresetnad for ei samanslåing at oppgåvene innan faktiske og viktige 

ansvarsområder vert desentralisert og overført frå sentrale styresmakter, slik at reforma ikkje vert ei 

overflytting av oppgåver frå andre regionale aktørar. Etablering av større regionar må difor få 

konsekvensar òg for dei statlege sentralt plasserte etatar, departement og direktorat. I denne 

prosessen må ein løfte blikket, og sjå på korleis oppgåver kan løysast meir rasjonelt og effektivt, utan 

at det oppstår maktkamp og prestisje hjå dei som har oppgåvene i dag. Tekna meiner at større og 

robuste fagmiljø i regionen kan ivareta fleire av desse oppgåvene på ein kompetent måte.  

Tekna har medlemmar med spesifikk fagkompetanse på mastergradsnivå og over m.a. innan IKT, 

planlegging, akvakultur, fiskehelse, FoU, samferdsle, byggingeniørar og vi ser at større einingar 

innanfor desse fagmiljø kan ha sine fordeler når det gjeld å yte dei beste tenestene til næringsliv og 

innbyggjarar.  

Vi er likevel uroa over at reforma kan innebere at fagmiljø vert bygd opp og styrka berre på dei 

lokasjonane som får ei leiarrolle for dei respektive arbeidsområda. Dette er ei utvikling vi rår ifrå. 

Tekna ser at kunnskap om lokale/fylkesdekkande tilhøve er viktig for vidare utvikling av Vestlands-

regionen, og vil at denne fylkesdekkande kompetansen vert oppretthaldt og styrka/vidareutvikla i 

alle dei tidlegare fylka. For å oppretthalde gode fagmiljø, treng ein også eit minimum av «kritisk 

masse». 

Tekna ynsker at det snarleg vert sett i gang ei kartlegging som kan gje eit oversyn av eksisterande 

kompetanse innan ulike fagområde i den komande regionen. Kor sitt det allereie sterke fagmiljø eller 

spesiell kompetanse plassert, og korleis kan denne kompetansen oppretthaldast og nyttast vidare? 

Det treng ikkje vere slik at alle skal vere like gode på alt innan eit saks- eller fagområde (minste felles 

multiplum). Vi bør vere opne for at nokre lokasjonar sitt med spesialkompetanse eller sterke fagmiljø 

som kan vere fagleg støtte kollegaer på andre geografiske stader, medan andre lokasjonar har sin 

styrke innan andre felt innan saksområde/faget. 

Om det no vert ein region med fagmiljø plassert på ulike stader, vil Tekna vere ein pådrivar for at det 

må utviklast framtidsretta samarbeidsformer som ikkje bidreg til å auke tal arbeidsreiser. Tekna 

meiner at miljøperspektivet må vere eit viktig element i det komande arbeidet med regionreforma.  

Fylka har i dag ulik organisering, nokon med meir flat struktur enn andre. Tekna ber om at tal nivå i 

den nye organisasjonen vert vurdert opp mot dei tilsette sitt behov for få ansvar og kunne påverke 

innanfor sine saks/arbeidsområde. Er det for mange nivå opp til der avgjerda vert fatta, kan dette 

føre til at tilsette føler seg mindre verdsette og dette kan virke demotiverande for ekstra innsats. Ein 

bør i prosessen vurdere ulike arbeidsformer på tvers av dei tidlegare fylkesgrensene. Til dømes har 

ein innan marin næringsutvikling hatt eit formalisert samarbeide sidan 2007 (under Vestlandsrådet) 

og hausta gode erfaringar frå dette. 
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Tekna vil også peike på at ein ikkje må undervurdere kulturforskjellane som er mellom dei fylka som 

skal danne den nye regionen. Omstilling og endring til ein felles organisasjonskultur er ein langsiktig 

og tidkrevjande prosess, og arbeidet med å identifisere likskap og ulikskap i dei noverande 

fylkeskommunane sine kulturar må starte så snart det vert klart kven som skal danne den nye 

regionen. 

Tekna ser at den komande reforma vert svært viktig for heile Sogn og Fjordane og sjølvsagt i høg grad 

for dei tilsette i fylkeskommunen. Så langt ein kan lese høyringsdokumentet er det først og fremst dei 

tilsette som har sitt arbeidsstad i sentraladministrasjonen som vert råka av reforma. Det er difor 

viktig at dei som skal representere dei tilsette vidare i denne prosessen representerer tilsette i 

sentraladministrasjonen og vert peika ut av tillitsvalde i sentraladministrasjonen. 

Det er avgjerande for ein vellukka samanslåingsprosess at dei tilsette får ta aktivt del i denne. Tekna 

vil difor at tillitsvalde får plass i alle partssamansette utval og arbeidsutval som berører dei tilsette 

sine arbeidsvilkår og oppgåver. Det må då settast av ressursar frå arbeidsgjevar slik at dette kan 

gjennomførast.  

 

 

 

 

 


