
 

FLORA  

KOMMUNE 
 

 

Saksframlegg 
 

 

Saksnr Utvalg Type Dato 

075/16 Formannskapet PS 29.11.2016 

 

Sakshandsamar Arkiv ArkivsakID 

Terje Heggheim K1 - 026, K1 - 002, K3 - &35 

 

16/2465 

   

 

Offentleg høyring om regionreforma - fråsegn frå Flora kommune 

 
 

 

 

Framlegg til vedtak: 
1. Flora kommune  støttar intensjonsavtalen for samanslåing av Sogn og Fjordane, Hordaland 

og Rogaland til «Vestlandsregionen» 

 

6. Vi meiner premissa som ligg til grunn i avtalen er viktige:  

1. overføring av viktige samfunnsoppgåver frå stat til den nye regionen  

2. kollektivtransporten og vidaregåande opplæring skal framleis ligge til regionalt 

nivå  

3. ein legg til grunn at dagens tre fylkeskommunar går inn i regionen i sin heilskap 

på like vilkår  

4. fylkesmannen får ei organisering som speglar den nye regionen  

5. fylkesmannsembetet skal ha ei desentralisert forvaltningsmodell med base i Sogn 

og Fjordane 

 

3. Med eit kommune- og regionlandskap i endring, vil rolla som regional utviklingsaktør vere 

viktig. Ved å styrke samarbeidet med kommunane og regionråda, vil denne rolla bli 

tydlegare 

 

4. Flora kommune meiner det vil bli gjennomført ei reell regionendring og at vi vil få færre og 

større regionar frå 2020. Då meiner vi det vil vere vanskeleg at Sogn og Fjordane, som eit av 

landet sine minste fylket, står aleine etter 2020 

 

5. Flora kommune meiner det vil vere uheldig å dele fylket. Vi er eitt av få fylke som framleis 

deler ein fylkesidentitet og fellesskapskjensle. Den kan bestå om vi likevel går inn i ein ny 

politisk- og administrativ region.  Men vi kan lett misse den om vi blir delt 
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6. Flora kommune meiner fylket kjem godt ut med omsyn til oppgåver når det gjeld politisk- 

og administrativ organisering. For Sunnfjord sin del vil vi behalde – og styrke – 

fylkeskommunen sin kulturadministrasjon. Og vi vil ha ein sterk vegadministrasjon i fylket. 

Fylkesmannen vil på si side ha sitt hovudsete i Sogn og Fjordane, og landbruksavdelinga, 

som dag ligg i Sunnfjord, vil også bli styrka 

 

7. Ei etablering av ein Vestlandsregion vil samsvare med kommunereforma. Regionen vil bli 

ein  god samarbeidsaktør og gi oss betre grunnlag for å samarbeide tettare på heile 

Vestlandet. Samstundes vil både kommunereforma med færre, men større kommunar saman 

med ein ny region skape ei langt sterkare og tydlegare stemme inn mot sentrale 

styresmakter. Men òg internasjonalt vil den nye regionen saman med den nye 

kommunestrukturen spele ei sterkare rolle t.d. innan olje og gass, fiskeri og maritim industri, 

samferdsle, innovasjon, reiseliv og kultur 

 

8. Flora kommune meiner avslutningsvis at administrasjonsspråket må vere nynorsk, i samsvar 

med dialekt- og skriftbruken på Vestlandet. 

 

 

Framlegg frå Repr. Jacob Nødseth,Samlingslista: 

Endringar: 
 
Punkt 2 e - vert endra til: 
 
Flora kommune er positiv til at fylkesmannsembetet skal ha ein desentralisert forvaltningsmodell 
med base i Sogn og Fjordane, og meiner det er mest naturleg at denne vert i Florø og Førde. 
 
Punkt 6 - tillegg innledningsvis: 
 
Flora kommune meiner ein må nytte regionreforma til å rette opp i ei skeivdeling i regionale 
offentlege og statlege arbeidsplassar som har skjedd over mange tiår i Sogn og Fjordane. Ein bør difor 
ikkje låse seg til tidlegare tenestestader i dei eksisterande fylka. Konkret meiner Flora kommune at 
Florø bør få tilført fleire fylkeskommunale og statlege arbeidsplassar gjennom regionreforma.  
 
Pukt 8: 
 
"Må" vert endra til "bør". 
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Framlegg frå Repr.Bente Nilsen.SV: 

1. Flora kommune støttar ikkje intensjonsavtalen for samanslåing av Sogn og Fjordane, Hordaland og 
Rogaland til "Vestlandsregionen" 
 
2. Vi meiner premissane som ligg til grunn i avtalen, ikkje er tilstrekkeleg avklara på oppgåver som 
skal overførast frå stat til region.  
 
3. Vi meiner det ikkje er tilstrekkeleg avklart korleis lokalt eigarskap skal handterast i ein framtidig 
storregion, der tema som lokalisering og omfang av oppgåver i dei kommunane som i dag er 
vertskommunar til dømes SFE. 
 
4. Vi meiner det ikkje er tilstrekkeleg avklart korleis den framtidige skolestrukturen og tilbodet vil bli i 
intensjonsavtalen. For Sogn og Fjordane er det viktig å halde på ein desentralisert vidaregåande 
struktur som i dag med god kvalitet for elevane og viktige arbeidsplassar i dei kommunar som har 
vidaregåande skular. 
 

 

 

Framlegg frå Repr.Jan Henrik Nygård,V/Solveig Willis,AP: 

Nytt pkt.8. 
Organisering av ungdomspolitisk arbeid skal vere med i den vidare prosessen med regionsreforma 

 

Framlegg frå ordførar Ola Teigen,AP: 

Tillegg til pkt.6: 
Offentlege arbeidplassar knytta til typiske kystnæringar (olje,havbruk) i Flora er viktige miljø som må 
leve vidare og styrkast i den nye regionen. 

 

Terje Heggheim 

Rådmann 

 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har difor ingen signatur. 

Formannskapet - 075/16 

 

FORM - handsaming: 

Røysting: 

Framlegget frå SV fall mot ei -1- røyst. 

Pkt.1 i tilrådinga vart samrøystes vedteke. 

Pkt.2 a-d vart samrøystes vedtekne. 
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Pkt.2e vart  tilrådinga vedteken med 10 mot ei -1- røyst. 

Pkt.3,4 og 5 vart samrøystes vedtekne. 

Pkt.6 :  Tilrådinga og tilleggspunkta frå Nødseth og Teigen vart samrøystes vedtekne. 

Pkt.7 : Tilrådinga vart samrøystes vedteken. 

Pkt.8: Nytt pkt. 8 - framlegg frå Nygård vart samrøystes vedteke. 

Pkt.8 i tilrådinga vert pkt.9  med endring frå må til bør som framlegg frå Nødseth. 

 

 

 

FORM - vedtak: 

1. Flora kommune  støttar intensjonsavtalen for samanslåing av Sogn og Fjordane, Hordaland 

og Rogaland til «Vestlandsregionen» 

 

2. Vi meiner premissa som ligg til grunn i avtalen er viktige:  

a. overføring av viktige samfunnsoppgåver frå stat til den nye regionen  

b. kollektivtransporten og vidaregåande opplæring skal framleis ligge til regionalt 

nivå  

c. ein legg til grunn at dagens tre fylkeskommunar går inn i regionen i sin heilskap 

på like vilkår  

d. fylkesmannen får ei organisering som speglar den nye regionen  

e. fylkesmannsembetet skal ha ei desentralisert forvaltningsmodell med base i Sogn 

og Fjordane 

 

3. Med eit kommune- og regionlandskap i endring, vil rolla som regional utviklingsaktør vere 

viktig. Ved å styrke samarbeidet med kommunane og regionråda, vil denne rolla bli 

tydlegare 

 

4. Flora kommune meiner det vil bli gjennomført ei reell regionendring og at vi vil få færre og 

større regionar frå 2020. Då meiner vi det vil vere vanskeleg at Sogn og Fjordane, som eit av 

landet sine minste fylket, står aleine etter 2020 

 

5. Flora kommune meiner det vil vere uheldig å dele fylket. Vi er eitt av få fylke som framleis 

deler ein fylkesidentitet og fellesskapskjensle. Den kan bestå om vi likevel går inn i ein ny 

politisk- og administrativ region.  Men vi kan lett misse den om vi blir delt 
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6.        Flora kommune meiner ein må nytte regionreforma til å rette opp i ei skeivdeling i 
regionale offentlege og statlege arbeidsplassar som har skjedd over mange tiår i     Sogn 
og Fjordane. Ein bør difor ikkje låse seg til tidlegare tenestestader i dei eksisterande fylka. 
Konkret meiner Flora kommune at Florø bør få tilført fleire  fylkeskommunale og statlege 
arbeidsplassar gjennom regionreforma. 

Flora kommune meiner fylket kjem godt ut med omsyn til oppgåver når det gjeld 
politisk- og administrativ organisering. For Sunnfjord sin del vil vi behalde – og 
styrke –  fylkeskommunen sin kulturadministrasjon. Og vi vil ha ein sterk 
vegadministrasjon i fylket. Fylkesmannen vil på si side ha sitt hovudsete i Sogn og 
Fjordane, og landbruksavdelinga, som i dag ligg i Sunnfjord, vil også bli styrka. 
Offentlege arbeidplassar knytta til typiske kystnæringar (olje,havbruk) i Flora er 
viktige miljø som må leve vidare og styrkast i den nye regionen. 

 

7. Ei etablering av ein Vestlandsregion vil samsvare med kommunereforma. Regionen vil bli 

ein  god samarbeidsaktør og gi oss betre grunnlag for å samarbeide tettare på heile 

Vestlandet. Samstundes vil både kommunereforma med færre, men større kommunar saman 

med ein ny region skape ei langt sterkare og tydlegare stemme inn mot sentrale 

styresmakter. Men òg internasjonalt vil den nye regionen saman med den nye 

kommunestrukturen spele ei sterkare rolle t.d. innan olje og gass, fiskeri og maritim industri, 

samferdsle, innovasjon, reiseliv og kultur 

8. Organisering av ungdomspolitisk arbeid skal vere med i den vidare prosessen med 
regionsreforma 

9.  Flora kommune meiner avslutningsvis at administrasjonsspråket bør vere nynorsk, i samsvar 
med dialekt- og skriftbruken på Vestlandet. 
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Saksopplysingar: 
Kva saka gjeld: 

Det er forhandla fram ein intensjonsavtale om samanslåing av fylka Rogaland, Hordaland og 

Sogn og Fjordane. 

 

Dette er Flora kommune si fråsegn. 

 

Fråsegna byggjer på saka som er utgreidd for Samarbeid i Sunnfjord. 

 

 

Bakgrunn for saka 

Stortinget har vedtatt at det framleis skal vere tre folkevalde nivå i Norge: kommune, region 

og stat. Ein har samstundes sagt at ei halvering av tal fylkeskommunar frå 19 til 10 vil legge 

til rette for ei meir effektiv samhandling mellom region og stat. 

Fylkestinget i Sogn og Fjordane fylkeskommune har lagt ut intensjonsavtalen om samanslåing 

mellom Sogn og Fjordane, Hordaland og Rogaland ut på offentleg høyring og ber om 

grunngjeve synspunkt, tydlege argument og konstruktive innspel til arbeidet med 

regionreforma.  

 

Frist for høyringsmerknader er sett til 23. november 2016, men det er munnleg 

orientert om at vi har frist fram til 25.november 2016. For fylkeskommunane er  

fristen til å kome med innspel til regionreforma desember 2016.  Reforma vil bli 

handsama i Stortinget i løpet av våren 2017. 

 

I Meld. St. 22 (2015–2016) Nye folkevalgte regioner – rolle, struktur og oppgaver, 

som Storinget vedtok juni 2016, rår ein til ei regionreform frå 2020, samtidig med 

kommunereforma. Reforma skal ut frå regionale muligheiter og fortrinn legge til 

rette for utvikling og vekst i alle delar av landet, og for betre samordning av 

sektorar og prioriteringar. Ein vil særleg tydeliggjere og utvikle det regionale 

folkevalde nivå som samfunnsutviklar. Den regionale inndelinga bør femne om 

større og meir funksjonelle regionar, som er meir i samsvar med dei 

samfunnsutfordringar regionalt folkevald nivå skal bidra til å løyse. 
 

Fylkeskommunane har frå regjeringa fått i oppdrag å gjennomføre «nabopraten» 

for å greie ut tenlege regionløysingar. For fylkeskommunane på Vestlandet var 
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samarbeidet med Møre og Romsdal, Hordaland og Rogaland gjennom 

Vestlandsrådet eit naturleg utgangspunkt for slike samtalar. Møre og Romsdal gav 

likevel våren 2016 melding om at dei ikkje ønskte å ta del i «nabopraten» sørover.  

 

I vedtaket om offentleg høyring presiserer fylkestinget i Sogn og Fjordane at ein 

legg til grunn at dei to andre fylkestinga (i Rogaland og Hordaland) òg legg 

intensjonsplanen ut på høyring i sine fylke. I motsett fall vil Sogn og Fjordane 

fylkeskommune vurdere nye regionløysingar. Fylkestinget legg elles til grunn at 

nynorsk vert administrasjonsspråk, som ei naturleg følgje av at nynorsk er ein 

viktig identitetsbyggjar. Fylkestinget legg òg som premiss at fylket vårt ikkje skal 

delast, men eventuelt gå samla inn i ein ny region.  

 

Sentrale sider ved intensjonsavtalen 

Intensjonsavtalen tar utgangspunkt i ei samanslåing av Rogaland, Hordaland og 

Sogn og Fjordane og tek namnet «Vestlandsregionen». Den vil dekkje store deler 

av Vestlandet og ha eit folketal på 1,1 million innbyggjarar. I intensjonsavtalen 

vert det bl a lagt vekt på:  

 

1. Det er eit vilkår for samanslåing at Vestlandsregionen får overført ansvaret for fleire 

store samfunnsoppgåver, samt at ein får behalde dei viktigaste oppgåvene 

fylkeskommunane har i dag. 

 

2. Vestlandsregionen skal vere ein sterk, attraktiv og kompetent samfunnsutviklar og 

tenesteytar under regional folkevald styring. Hovudmåla er vidare å skape eit 

sterkare demokrati gjennom ein ny folkevald region, sikre ei framtidsretta 

samfunnsutvikling, det skal vere høg kvalitet i tenestene, og ein skal sikre ein 

framtidsretta infrastruktur på Vestlandet 

 

3. Regiontinget får  71 representantar, vert etablert som ein samla valkrins og skal 

tuftast på formannskapsmodellen som politisk styringsform 

 

4. Bergen vert administrasjonssenter for Vestlandsregionen, med lokalisering av 

rådmannsfunksjon og politisk leiing. Regiontinget skal ha årlege samlingar i 

Leikanger/Førde, Bergen og Stavanger. Møta i hovudutval for næring,opplæring og 

kultur og idrett vil som hovudregel bli lagt til Stavanger medan møta i hovudutval 
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for samferdsle vil som hovudregel bli lagt til Leikanger/Førde. 

 

1. Den politiske organiseringa inneber eit regionting, eit regionutval og følgjande fire 

hovudutval:  

a. Samferdsle 

b. Næring 

c. Opplæring 

d. Kultur og idrett. 
 

Den administrative organiseringa vil spegle den politiske og bli fordelt geografisk 

slik: 

a. Næring, opplæring, idrett og samferdsle (kollektivtransport) i Rogaland 

b. Kultur og samferdsle (veg) i Sogn og Fjordane  

 

6. Disponibel formue m.m. frå dei tre fylkeskommunane skal disponerast av det nye 

regiontinget. Sogn og Fjordane fylkeskommune blir, på grunn av høge netto 

formuesverdiar og lokale inntekter i form av aksjeutbytte og konsesjonskraftvinst, 

gitt høve til å byggje opp investerings- og disposisjonsfond fram mot 

regionetableringa i 2020. Heile beløpet frå salet av Fjord1 AS skal kunne inngå i eit 

slikt fond. Fondsmidlane skal kunne nyttast til særskilde investerings- og 

utviklingsprosjekt i fylket. Det samla fondsbeløpet skal ikkje kunne overstige 1,5 

mrd.kr 

 

7. Fellesnemnda skal vere samansett av til saman 30 medlemer frå fylkestinga slik: 

Sogn og Fjordane          :           7 representantar 

Hordaland                    :           12 representantar 

Rogaland                    :          11 representantar 

 

Arbeidsutval med 11 medlemer vert fordelt slik: 

Sogn og Fjordane          :           3 representantar 

Hordaland                    :          4 representantar 
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Rogaland                    :          4 representantar 

 

Fylkestinga i Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane stiller elles følgjande  

premiss for å etablere Vestlandsregionen: 

 

a. Viktige samfunnsoppgåver blir overført frå statleg til regionalt folkevalt nivå 

b. Ansvaret for kollektivtransport og vidaregåande opplæring skal framleis 

liggje til regionen/fylkeskommunane. 

c. Regionen skal ha ansvaret for den offentlege tannhelsetenesta. 

d. Ein føreset at at alle tre fylka i sin heilskap inngår i den nye 

Vestlandsregionen 

e. Ein legg til grunn at fylkesmannsembetet får ei organisering og ei regional 

inndeling som samsvarer med det nye folkevalde regionale nivået sin 

geografiske struktur 

f. Det vert lagt til grunn at fylkesmannsembetet skal ha ei desentralisert 

forvaltning lokalisert i dagens fylke, med leiing frå Sogn og Fjordane. 

 

Vurdering 

Fylkeskommunane er i dag både tenesteprodusentar, myndigheitsutøvarar og 

samfunnsutviklar. Rolla og funksjonen har endra seg sidan den kom i 1976. Fylkeskommunen 

som demokratisk arena og tenesteprodusent har blitt redusert, spesielt frå 2002 då ansvaret for 

spesialisthelsetenesta og barnevern vart overført til staten. Samstundes er 

samfunnsutviklarrolla vektlagt. Dette vart ytterlegare forsterka i samband med 

forvaltningsreforma i 2010, der fylkeskommunane fekk ansvar for hovuddelen av tidlegare 

riksvegar. Den mest sentrale delen her er nok den regionale utviklarrolla, med særleg vekt på 

regional planlegging.  

 

Flora kommune meiner rolla som regional utviklingsaktør har vore ei vanskeleg rolle for 

fylkeskommunane og som enno ikkje har funne si endelege form. Generelt sett er det framleis 

eit potensiale med omsyn til å styrke samarbeidet med kommunane og nytte kommunane meir 

i arbeidet med å utvikle rolla som regional utviklingsaktør.  

 

Det er gjennomført fleire analyser med mål om å vurdere endring av strukturen og storleiken 

på regionane. Og som følgje av det har ein fått ein flora av analyser om ein framtidig 

regionstruktur i Norge. Vi meiner alt tyder på at det vil bli gjennomført ein reell 

regionendring og at vi vil få færre og større regionar frå 2020. Sogn og Fjordane er eitt av dei 
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minste fylka i landet, og det vil vere vanskeleg å sjå føre seg at Sogn og Fjordane får stå 

aleine også etter 2020.  

 

Flora kommune legg òg til grunn premissen frå vårt eige fylkesting om at det vil vere svært 

uheldig å dele fylket. Det er fleire grunnar til dette, eit av dei handlar om identitet og 

felleskap. Vi er eitt av få fylke som framleis har ein fylkesidentitet. Den kan vi misse om vi 

blir delt. Men det er truleg større grunnar for å kunne framleis behalde denne om vi går samla 

inn i ein større region.  

 

Flora kommune meiner vidare at vi kjem godt ut med omsyn til lokalisering og fordeling av 

oppgåver når det gjeld politisk- og administrativ organisering. For Sunnfjord sin del vil vi 

behalde – og styrke – fylkeskommunen sin kulturadministrasjon. Og vi vil ha ein sterk 

vegadministrasjon i fylket. Fylkesmannen vil på si side ha sitt hovudsete i Sogn og Fjordane, 

og landbruksavdelinga, som dag ligg i Sunnfjord, vil truleg også bli styrka.  

 

Fordeling av representantar for fellesnemnda i overgangsperioden frå 2017 til 2020, er òg 

vekta godt. Sogn og Fjordane får 7 av 30 medlemmer og 3 av 11 medlemmer i arbeidsutvalet.  

 

Ei etablering av ein Vestlandsregion vil òg samsvare godt med kommunereforma. 

Kommunereforma , vil med færre, men større kommunar  - saman med eit ny region, skape ei 

sterkare og tydlegare stemme inn mot sentrale styresmakter. Men òg internasjonalt vil den nye 

regionen saman med den nye kommunestrukturen spele ei sterkare rolle t.d. innan olje og 

gass, fiskeri og maritim industri, samferdsle, innovasjon, reiseliv og kultur.  

 

Avslutningsvis; vi meiner at administrasjonsspråket må vere nynorsk, i samsvar med dialekt- 

og skriftbruken på Vestlandet. 

 

 

 

 

Vedlegg: 
Intensjonsplan+(15.09.2016).docx.as 
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