Referat fra møte tirsdag 29. mars 2016 kl 10.00-14.30
på Clarion Hotel Bergen Airport
Tema:

Regionreformen - nabosamtale

Til stede:
Hordaland fylkeskommune:
Fylkesordfører Anne Gine Hestetun, fylkesvaraordfører Pål Kårbø, fylkesrådmann
Rune Haugsdal, fylkesordførers rådgiver Rasmus Laupsa Rasmussen
Sogn og Fjordane fylkeskommune:
Fylkesordfører Jenny Følling, fylkesvaraordfører Åshild Kjelsnes, fylkesrådmann Tore
Eriksen, seniorrådgiver Ole Inge Gjerald
Rogaland fylkeskommune:
Fylkesordfører Solveig Ege Tengesdal, fylkesvaraordfører Marianne Chesak
Fylkesordfører Solveig Ege Tengesdal ledet møtet.

Innkalling til møtene er offentlige. Møtene er drøftings- og forhandlingsmøter utenom
kommunale folkevalgte organ, og er derfor ikke åpne.

1.

Orientering om status i de tre fylkeskommunene

Fylkesordførerne orienterte om status i fylkeskommunene når det gjelder
nabosamtaler og regionreformen, herunder tilbakemeldinger og reaksjoner, blant
annet i media, på forventningsbrevet som de tre fylkesordførerne sendte sammen til
KMD og med kopi til Stortingsbenkene.
Framover er det fortsatt viktig å oppdatere stortingsrepresentantene direkte og via de
ulike Stortingsbenkene.
Omfanget av nye oppgaver til regionene avgjøres av Stortinget. Når den bebudede
stortingsmeldingen kommer, vil kontakten mot Stortinget være spesielt viktig.
Viktigheten av flere oppgaver til fylkeskommunene/regionene ble understreket.
Det må være en demokratireform med flere oppgaver til et regionalt folkevalgt nivå.

2.

Regionreforma på Vestlandet - Prosess og status så langt - og vidare
prosess og arbeidsdeling

Innlegg ved fylkesrådmann Tore Eriksen.
Tore Eriksens presentasjon vedlegges referatet. De ulike spørsmål ble drøftet.

3.

Regionreform på Vestlandet. Formelle rammer - Intensjonsplan

Innlegg ved fylkesrådmann Rune Haugsdal.
Rune Haugsdals presentasjon vedlegges referatet. De ulike spørsmål ble drøftet.

4.

Arbeidet videre - oppsummering
Hordaland fylkeskommune har opprettet forhandlingsutvalg og intern
styringsgruppe.
Rogaland fylkeskommune og Sogn og Fjordane fylkeskommune vil behandle
sak om dette i sine respektive organer i løpet av april 2016. Tillitsvalgte vil bli
invitert til å delta i forhandlingsutvalgene, jfr. vedtak i Hordaland.
Fylkesrådmennene lager et utkast til forslag når det gjelder hovedstrukturen i
intensjonsplanen i løpet av april 2016.
Fylkesrådmennene vurderer ekstern bistand i forbindelse med punktet
«Hvorfor ønsker vi sammenslåing, og hva vil vi oppnå?»'
Det søkes om økonomisk bidrag fra KMD.
To oppgaveutredninger fra 2014 («Oppgavefordelingen ved en kommune- og
regionreform» under ledelse av Tore Eriksen, datert 17. juni, og «Nye
folkevalgte organer. Mål, prinsipper og oppgaver» under ledelse av Rune
Haugsdal, datert 8. desember) samt vedtak i fylkesordfører/rådslederkollegiet 5. desember 2014 og vedtak i Hovedstyret i KS 12.
desember 2014 sendes møtedeltakerne
Forhandlingsutvalgene møtes på Gardermoen 27. mai 2016.
Tema vil være hovedpunkter i en intensjonsplan og tidsplan for forhandlinger.
Det avholdes felles møte for fylkesutvalgene på Flesland 23. august 2016.

Trond Nerdal
referent

