Arbeidsgruppen:
Fylkeskommunale oppgaver i en modernisert kommunesektor
MØTEREFERAT: MØTE – GARDERMOEN – 28.4.2014
TILSTEDE:
Fylkesrådmann Tore Eriksen – Sogn og Fjordane fylkeskommune
Fylkesdirektør Elisabeth Dahle, Østfold fylkeskommune
Næringssjef Asbjørn Rasch – Troms Fylkeskommune
Tommy Hernes – KS
Henning Berby – KS
Jørund Nilsen- NIVI
Følgende hadde meldt forfall:
Fylkesrådmann Rune Haugsdal, Hordaland fylkeskommune
Ass. Regionalsjef Jørn Rangnes – Vestfold Fylkeskommune
Samferdselssjef Vidar Ose – Vest Agder Fylkeskommune
Fylkesopplæringssjef Inge Myklebust – Oppland Fylkeskommune
Lasse Jalling – KS

SAK19/2014

Godkjennelse av referat

Vedtak:
Referatet godkjent
SAK20/2014


Erfaringer fra aktiviteter etter siste møte (4.3)

Tore orienterte og oppsummerte fra møtene med ordfører-/rådsleder AU og ordfører/rådslederkollegiet samt kort fra samtalene han hadde med leder for Vabø utvalget under KS
seminaret den 10.4.

SAK21/2014 Beslutning om basis-/grunnlagsutkast som utgangspunkt for høringsinnspill
 Det ble besluttet å ta utgangspunkt i KS sitt justerte dokument som basis for innspillene fra
fylkeskommunene.
SAK 22/2014


Utkast til endringer fra KS.

Utkastet til endringer fra KS ble gjennomgått og diskutert. Jørund justerer hoveddokumentet
etter de endringer arbeidsgruppen enes om.

SAK 23/2004 Gjennomgang av høringsutkast fra fylkeskommunene
 Jørund hadde samlet alle innspill fra fylkeskommunene i et eget dokument. Det var mange
viktige innspill fra fylkeskommunene. Disse ble gjennomdrøftet og arbeidsgruppen gjorde
endringer de mente var aktuelle, hvilket de gjaldt de fleste. Blant annet ble de fra
fylkeskommunene påpekt viktigheten av å presisere rollen fylkeskommunene har som
utviklingsaktør og samordner. Jørund justerer dokumentet etter de føringer som ble gitt på
møtet.
SAK24/2014


Gjennomgang av nytt matriseforslag

Henning hadde justert matriseforslaget, dette ble gjennomdrøftet og nødvendige endringer
foretatt. Blant annet må det legges inn en gjennomgående forklaring på de størrelser som
matrisen har som utgangspunkt for fordelingen av oppgavene.
Jørund foretar nødvendige endringer i samarbeid med Henning.

SAK25/2014

Prosessen videre

SAK26/2014

«INNSALG» av dokumentasjonen fremover

SAK 25 og 26 ble sett i sammenheng og følgende ble besluttet:
1. Tilbakemelding til alle fylkesrådmenn:
o Etter møtet gis det en samlet og enkel tilbakemelding til alle fylkesrådmenn (jf.
høringsrunden), som i grove trekk viser hva som blir tatt inn justeringer/endringer.


Jørund setter opp forlag til en oppsummering, Tommy forfatter em kort epost på bakgrunn av dette og sender dette ut til alle fylkesrådmenn.

2. Fylkesordfører-/rådsledermøtet 28.5
o Arbeidsgruppen ser ikke for seg at en skal komme med noe innspill til med i møte i
fylkesordfører-/rådslederkollegiets AU 28.05.14.
3. Nytt møte i arbeidsgruppa 13.6.2014 – oppdatert rapportutkast
o Arbeidsgruppen skal ha seg forelagt et oppdatert rapportutkast fort for avtalt møte
13.06.14. Det skal bestå av justert rapport, inkl. avtalte matrisevarianter (m. og u.
forklarende merknadskolonne) og supplerende oppstillinger som lister hele
porteføljen til hver enkelt kolonne. Det hele stemples med «Utkast til sluttrapport,
datert juni 2014».


Jørund ferdigstiller dokumentet og matrisevarianter innen 28.5. KS sørger for
at dokumentet umiddelbart distribueres til arbeidsgruppa.

4. Utkast til sluttrapport distribueres til fylkesrådmannskollegiet
o Nevnte utkast til sluttrapport blir, snarest mulig etter møtet i arbeidsgruppen
13.06.14 og i god tid før fylkesrådmennene sitt sommermøte, sendt
fylkesrådmannskollegiet.
o
 Jørund foretar nødvendige justeringer og ferdigstiller dokumentet.
Dokumentet oversendes KS for videre forsendelse.



Tommy sørger for utsendelse av dokumenter og forslag til vedtak til
fylkesrådmennene snarest mulig etter ferdigstillelse fra Jørund.

5. Orientering under fylkesrådmannskollegiets sommermøte (25.-28.06)
o Arbeidsgruppen v/Tore orienterer om gruppen sin rapport og foreslår at det blir
innstilt på at fylkesordfører-/rådslederkollegiet avslutter prosessen med å gjøre et
todelt vedtak – antydningsvis:
A. Kollegiet står sammen om at norsk offentlig forvaltning må videreføres med et eget
folkevalgt nivå mellom stat og kommune, og
B. Kollegiet viser i så måte til foreliggende rapport som på en god måte dokumenterer
mange av de oppgavene som bør ivaretas av nevnte mellomnivå.
Arbeidsgruppen diskuterer endelig forslag til vedtak på møtet 13.6.2014
6. Fylkesordfører-/rådslederkollegiets sommersamling 8. – 9.09.24
o

Forutsatt vedtak under fylkesrådmannskollegiets sommermøte i juni vil det under
fylkesordfører-/rådslederkollegiets sommermøte 8.-9.09.14 bli framlagt tilsvarende
rapport + forslag til todelt vedtak. Det blir så opptil kollegiet selv å avgjøre når og på
hvilken måte prosessen skal avsluttes. Ved et ev. vedtak i september eller tidlig høst
vil en kunne komme Vabo-utvalget «i forkjøpet». Ved et ev. vedtak på fastsett møte i
fylkesordfører-/rådslederkollegiet den 5.12.14 vil en kunne komme ut med eget
vedtak rett etter Vabo-utvalget sin frist er ute (1.12.14).

