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Forord  
Rapporten er utarbeidet av en arbeidsgruppe for vurdering av oppgavefordelingen ved en 
kommune- og regionreform. Arbeidsgruppen er nedsatt etter initiativ fra fylkesordfører-
/rådslederkollegiet høsten 2013. Gruppen består av 8 medlemmer med bred fagbakgrunn. 
Gruppen ledes av fylkesrådmann Tore Eriksen, Sogn og Fjordane.  

Mandatet for arbeidsgruppen er å vurdere hvordan nåværende statlige og fylkeskommunale 
oppgaver best kan forvaltes i en fremtidig helhetlig struktur i kommunal sektor med tre 
forvaltningsnivåer. Arbeidsgruppen er også bedt om å vurdere kommunale oppgaver som kan ha 
karakter av å kreve et innbyggergrunnlag utover nåværende kommunegrenser.  

Arbeidsgruppen har hatt hovedfokus på nåværende fylkeskommunale oppgaver og et utdrag av 
oppgaver som i dag er tillagt staten. Et fellestrekk ved de statlige oppgavene er at de tidligere 
enten har vært et fylkeskommunalt ansvar eller har vært vurdert ifm. nasjonale utrednings- og 
reformprosesser. Det innebærer at det er statlige oppgaver og funksjoner som i dag er tillagt 
regional statsforvaltning og/eller nasjonale statlige institusjoner som ikke er drøftet av 
arbeidsgruppen, men som også bør vurderes i sammenheng med en kommune- og regionreform.  

Arbeidsgruppen legger med dette frem sin foreløpige rapport til fylkesrådmannskollegiet.  

17. juni 2014.  
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Sammendrag  
Mandat og tilnærming  
Arbeidsgruppen for vurdering av oppgavefordelingen ved en kommune- og regionreform er 
nedsatt etter initiativ fra fylkesordfører-/rådslederkollegiet høsten 2013. Gruppen er oppnevnt av 
fylkesrådmannskollegiet/ og består av 8 medlemmer med bred fagbakgrunn. Gruppen ledes av 
fylkesrådmann Tore Eriksen, Sogn og Fjordane.  

Mandatet for arbeidsgruppen er å vurdere hvordan nåværende statlige og fylkeskommunale 
oppgaver best kan forvaltes i en fremtidig helhetlig struktur i kommunal sektor inkludert med tre 
forvaltningsnivåer. Arbeidsgruppen er også bedt om å vurdere kommunale oppgaver som kan ha 
karakter av å kreve et innbyggergrunnlag utover nåværende kommunegrenser.  

Drøftingen av oppgavefordelingen tar utgangspunkt i tre typer vurderinger: 

- Nivåplassering 

- Oppgavenes karakter 

- Form for organisering 

Den første typen vurdering dreier seg om på hvilket geografisk nivå en oppgave vil bli mest 
hensiktsmessig løst. På nasjonalt nivå, på regionalt nivå eller på lokalt nivå? Den andre 
vurderingen er om oppgavens karakter tilsier at den skal være gjenstand for lokal eller regional 
politisk styring og prioritering, eller om en faglig administrativ behandling er mest 
hensiktsmessig. Den tredje typen vurdering gjelder spørsmålet om behov for spesialisering 
kontra integrering av oppgaven med andre politikkområder, dvs. om oppgaven skal organiseres 
ut fra en sektor- eller samordningsløsning.  

Arbeidsgruppen retter sin oppmerksomhet på nåværende fylkeskommunale oppgaver og et 
utvalg av oppgaver som i dag er tillagt staten og som tidligere, enten har vært et 
fylkeskommunalt ansvar, eller har vært vurdert overført til regionalt folkevalgt nivå. Det 
innebærer at det er statlige oppgaver og funksjoner som i dag er tillagt regional statsforvaltning 
og/eller nasjonale statlige institusjoner som ikke er drøftet av arbeidsgruppen, men som også bør 
vurderes i sammenheng med en kommune- og regionreform. I tillegg drøftes enkelte kommunale 
oppgaver der kommunene samarbeider betydelig.  

Hensyn, prinsipper og forutsetninger  
Hovedhensyn  

Oppgavefordelingen mellom forvaltningsnivåene bør ivareta tre overordnede hovedhensyn: 

- Hensynet til brukerne 

- Hensynet til lokalt selvstyre og deltakelse 

- Hensynet til nasjonale mål 

Arbeidsgruppen legger til grunn at kommunen, det folkevalgte regionale nivået og stat skal 
utfylle og ha nytte av hverandre. Stortinget og regjeringen skal klargjøre nasjonale mål og 



  

interesser som kommunen og det folkevalgte regionale nivået skal ivareta. Lokale og regionale 
politikere skal tilpasse den nasjonale politikken til regionens og kommunens fortrinn og forutset-
ninger – og dessuten ta egne politiske initiativ til befolkningens beste.  

Forutsetninger for oppgaveløsningen  

Arbeidsgruppen mener det nivå som har ansvaret for en oppgave må ha:  

- Kompetanse, kapasitet og fagmiljøer til å ivareta oppgaveløsningen slik at kvalitet, 
profesjonalitet og rettsikkerhet ivaretas.  

- En geografi som er funksjonell for oppgaveløsningen.  

- Økonomiske forutsetninger til å kunne ivareta både nyinvesteringer, vedlikehold og driften 
av oppgaveløsningen. 

- Frihet til å virkeliggjøre det lokale eller regionale fellesskapets målsettinger og interesser.  

- Et helhetlig ansvar for oppgavene, dvs at eierskap, finansieringsansvar og 
fagadministrasjonen for oppgaveløsningen bør ivaretas av nivået som har det politiske ansvar 
for oppgaven.  

Generalistkommuneprinsippet   

Arbeidsgruppen mener et brudd med generalistkommuneprinsippet vil gi en komplisert 
forvaltningsstruktur, ulike betingelser for lokaldemokratiet og en svekkelse av hensynet til 
koordinerte og likeverdige tjenester uavhengig av bosted i by eller i omlandet rundt/distriktene. 
Arbeidsgruppen går derfor inn for en videreføring av generalistkommunene, med en tilnærmet 
lik oppgavefordeling i kommunene og begrunner dette med demokratihensyn, effektivitet, 
likhetshensyn og autonomi. Imidlertid ser arbeidsgruppen at det ved en enhver tenkelig 
kommunestruktur vil være noen kommuner som vil ha et relativt lavt innbyggertall. Det kan også 
være tilfelle ved endret regionstruktur. Ved vurdering av oppgavefordelingen vil arbeidsgruppen 
vektlegge det store flertallet av kommunenes og det folkevalgte regionale nivås evne til å ivareta 
oppgaveløsningen.  

Arbeidsgruppen legger til grunn at oppgavefordelingen som hovedregel ikke skal basere seg på 
omfattende interkommunalt samarbeid om tjeneste- og utviklingsoppgaver av stor betydning for 
innbyggere og næringsliv. Imidlertid legger gruppen til grunn at det kan være hensiktsmessig 
med samarbeid om administrative funksjoner og samarbeid om små og spesialiserte tjeneste- og 
utviklingsoppgaver og viser til kommunenes organisasjonsfrihet. Gruppen vil også legge til at 
interkommunalt samarbeid vil være et nødvendig supplement til enhver struktur og 
oppgavefordeling.   

Rollefordelingen mellom regionalt folkevalgt nivå og fylkesmannen  

Arbeidsgruppen mener at alle oppgaver unntatt tilsyns- og kontrolloppgaver bør ligge til et 
folkevalgt nivå. Det innebærer at utviklingsoppgaver, tjenesteproduksjon, forvaltningsoppgaver 
og veiledning bør ivaretas av kommunene eller det regionale folkevalgte nivå avhengig av 
oppgavenes krav til innbyggergrunnlag og funksjonalitet.   

 



  

Oppgaver må samorganiseres 

Arbeidsgruppen understreker behovet for å samorganisere oppgaver som bør ses i sammenheng 
både ut fra innbyggerne og næringslivets behov, ut fra potensial for sektorsamordning og for å 
redusere omfanget av dobbeltkompetanse i forvaltningen. Lokal og regional tjenesteyting og 
utvikling krever en bred tverrsektoriell innsats.  

Oppgaver og mulighetsrom – oppsummering av arbeidsgruppens 
mulighetsstudie 

Nedenfor oppsummerer arbeidsgruppens vurderinger av normgivende innbyggergrunnlag for de 
enkelte oppgaver som arbeidsgruppen mener bør legges til politisk folkevalgte nivåer. Det 
presiseres at arbeidsgruppen legger generalistkommuneprinsippet til grunn og at listen over 
mulige kommunale oppgaver angir nasjonale normgivende minstestørrelser. Det betyr at 
kommunene kan overta en oppgave, dersom gitt innbyggertall i tabellen innebærer at tilnærmet 
samtlige kommuner har et innbyggertall over dette. I tillegg til innbyggergrunnlag må det bl.a. 
gjøres funksjonalitetsvurderinger, et åpenbart eksempel er kollektivtransporten. Imidlertid vil 
dette også gjelde for flere andre oppgaveområder, f eks av hensyn til en koordinert investerings- 
og driftsøkonomi. En oppsummering av arbeidsgruppens hovedvurderinger er gitt i høyre 
kolonne.   

Arbeidsgruppen presenterer også mulighetsrommet for oppgavefordelingen i egne tabeller.  

Tabellene er en illustrasjon av et mulighetsrom og ikke en oppsummering av endelig tilråding fra 
arbeidsgruppen verken når det gjelder oppgavefordeling eller struktur. På flere oppgaveområder 
angir arbeidsgruppen at både lokal- og mellomnivået kan ha ansvar for en oppgave gitt at 
innbyggergrunnlaget er stort nok, for eksempel tannhelsetjenesten eller PP-tjenesten og så lenge 
oppgaven ikke er definert å være en 2. linje oppgave. Arbeidsgruppen legger til grunn at dagens 
krav og føringer for oppgavene skal ivaretas. 
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Oppgaver og mulighetsrom – oppsummering av arbeidsgruppens mulighetsstudie 

 

Oppgave  

 

Mellomnivået Lokalt nivå (kommunene, alternative innbyggertall)   

Vurderinger  

 Region 

 

Fylke >100 000 >50 000 >10 000 <10 000 

Fylkeskommunale oppgaver i dag 

Videregående opplæring  X X X    Bredde og kompleksitet i oppgaven. Et betydelig 

antall studieprogram og programfag og en 

omfattende og mangeartet bedriftsrettet 

yrkesopplæring. Behov for å ivareta koordinerte 

inntak, fritt skolevalg og geografisk utstrekning på 

det totale tilbudet. Oppgaven er del av det 

regionale utviklingsoppdraget - må ses i 

sammenheng med øvrige oppgaver av stor 

regional betydning. Dersom kommunene får en 

minstestørrelse på >100 000 innbyggere kan 

oppgaven legges til lokalt nivå.  
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Oppgave  

 

Mellomnivået Lokalt nivå (kommunene, alternative innbyggertall)   

Vurderinger  

 Region 

 

Fylke >100 000 >50 000 >10 000 <10 000 

Fagskolene  X X     Spesialisert oppgave som krever et visst 

innbyggergrunnlag og tilrettelegging og god 

tilpasning til næringslivet sine behov. Større 

folkevalgte regioner kan legge rammer for større 

regionalpolitisk handlingsrom på området.  

Regionale forskningsfond  X X     Oppgaven krever innbyggergrunnlag i 

størrelsesorden minst 300 000 og er organisert 

som interfylkeskommunalt samarbeid i dag.  

Større regioner vil redusere behovet for 

samarbeid. Større regioner kan ivareta 

programsatsninger mv som i dag er tillagt 

Forskningsrådet.  

Skolen for 

sosialmedisinske 

institusjoner (SMI-skolen)  

X X X X   Oppgaven er spesialisert og krever et visst 

innbyggergrunnlag. Dersom kommunene får en 

minstestørrelse på >50 000 innbyggere kan 

oppgaven legges til lokalt nivå.  Ved en ev 

kommunal løsning vil størstedelen av barna i SMI-

ivaretas av samme nivået med ansvaret for 

grunnskolen.   
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Oppgave  

 

Mellomnivået Lokalt nivå (kommunene, alternative innbyggertall)   

Vurderinger  

 Region 

 

Fylke >100 000 >50 000 >10 000 <10 000 

Tannhelsetjenesten  X X X X   Relativt spesialisert førstelinjetjeneste. Tjenesten 

gjør krav på et minimum antall innbyggere for å 

kunne ivareta et fagmiljø med utfyllende 

kompetanse. Innenfor en ramme på 50 000 

innbyggere kan også et desentralisert klinikktilbud 

kunne ivaretas. Et innbyggergrunnlag på 50 000 vil  

likevel innebære smådriftsulemper sammenlignet 

med dagens situasjon. 

Tannhelsetjenesten - 

spesialisttjenester 

X X X    Spesialisert tjeneste (for eksempel kjeveortopedi) 

med krav til et betydelig innbyggergrunnlag. 

Odontologiske 

kompetansesentre  

X X     Fylkeskommunenes ansvar ivaretas gjennom 

samarbeid om fem regionale odontologiske 

kompetansesentre. Oppgavene er spesialisert og 

dekker landsdelsfunksjoner. Større regioner ville 

redusert behovet for samarbeid.   
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Oppgave  

 

Mellomnivået Lokalt nivå (kommunene, alternative innbyggertall)   

Vurderinger  

 Region 

 

Fylke >100 000 >50 000 >10 000 <10 000 

Kollektivtransport 

/skoleskyss  

(buss, bane og båtruter) 

 

X X X    Skoleskyss og kollektivtransport gjør krav på et 

visst innbyggergrunnlag av hensyn til bl.a. 

stordriftsfordeler, utnyttelse av vognmateriell og 

koordinering av reiser. Innbyggergrunnlaget for 

politisk og økonomisk ansvarlig nivå må være 

minimum i størrelsesorden 100 000 innbyggere.  

Ansvarlig nivå  bør omfatte det funksjonelle 

byområdet for å sikre sammenfall mellom 

transportoppgavene og de politisk ansvarlige for 

kollektivtransporten. Ett og samme nivå må 

ivareta ruter mellom mindre tettsteder, 

byområder og omlandet rundt  av hensyn til 

funksjonalitet for oppgaveløsningen og for å 

tilpasse tilbudet til reisebehovet.   
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Oppgave  

 

Mellomnivået Lokalt nivå (kommunene, alternative innbyggertall)   

Vurderinger  

 Region 

 

Fylke >100 000 >50 000 >10 000 <10 000 

Finansiering skoleskyss 

grunnskoleelever (gjelder 

finansieringsansvar, ikke 

oppgåveutførelse).  

  X X X X  Kommunene betaler deler av kostnadene knyttet 

til skoleskyss (barnebilletter). Dagens 

finansieringsansvar for skoleskyssen bryter med 

det finansielle ansvarsprinsipp. Kommunene har få 

insitamenter til å ta hensyn til transportpolitiske 

og -økonomiske hensyn ved utformingen av 

skolestruktur og skoletidsplaner. Kommunene bør 

få ansvar for å betale de faktiske kostnadene 

knyttet til grunnskoleskyss.  

Fylkesveger (inkl 

fylkesvegferjer)  

X X Noen veger Noen veger Noen veger   Fylkesvegene har regionale funksjoner - 

hoveddelen av transportarbeidet er 

kommuneoverskridende og til dels også 

fylkesoverskridende. Det tilsier at ansvarlig organ 

for fylkesvegene bør ha en størrelse som tilsvarer 

fylkene eller større regioner.  Fylkesveger som 

primært ivaretar en lokal funksjon, bør 

omklassifiseres til  lokale veger.  
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Oppgave  

 

Mellomnivået Lokalt nivå (kommunene, alternative innbyggertall)   

Vurderinger  

 Region 

 

Fylke >100 000 >50 000 >10 000 <10 000 

Folkehelse (oversikt ,  

analyse, veileder og 

pådriver) 

X X X X   Oppgaver knyttet til å ha oversikt over 

helsetilstanden, herunder konsekvenser og 

årsaksforhold, krever kapasitet og kompetanse. 

Arbeidsgruppen anslår behov for et 

innbyggergrunnlag på 50 000 innbyggere. Mindre 

behov for veiledning fra regionalt nivå ved større 

kommuner.   

Fylkesbibliotek – 

veiledning og 

utviklingsarbeid  

X X X X   Dersom kommunene får en minstestørrelse på 

>50 000 innbyggere kan oppgaven legges til lokalt 

nivå.  Store kommuner (over 50.000 innbyggere) 

vil ikke ha behov for bistand for veiledning og 

utvikling av egen bibliotekstjeneste.  
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Oppgave  

 

Mellomnivået Lokalt nivå (kommunene, alternative innbyggertall)   

Vurderinger  

 Region 

 

Fylke >100 000 >50 000 >10 000 <10 000 

Kultur – 

tilskuddsordninger, 

eierskap institusjoner og 

bygg  

X X Noen 

oppgaver 

Noen 

oppgaver 

Noen 

oppgaver 

 Kultuinstitusjoner og arrangementer krever et 

visst innbyggergrunnlag for å sikre etterspørsel og 

mulighet til å utvikle et differensiert tilbud. Større 

kommuner vil kunne ivareta noen oppgaver som i 

dag er lagt til fylkeskommunene. Store kommuner 

vil også kunne sammenfalle bedre med 

arrangementer og institusjoner har sitt 

nedslagsfelt i flere kommuner.  

Forvaltningen av 

spillemidler til 

idrettsanlegg og 

kulturbygg  

 

X X     Anleggene gjør krav på et visst antall innbyggere. 

Ved å se det totale behov for aktivitetsarenaer 

over et større geografisk område, er det mulig å gi 

en rekke idretter et tilbud. Flere anleggstyper har 

behov for et etterspørselsgrunnlag på fylkesnivå. 

To-leddet behandling av søknader, nødvendiggjør 

et behandlingsnivå mellom departementet og 

kommunene uavhengig av kommunenes størrelse.  
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Oppgave  

 

Mellomnivået Lokalt nivå (kommunene, alternative innbyggertall)   

Vurderinger  

 Region 

 

Fylke >100 000 >50 000 >10 000 <10 000 

Kulturminneforvaltningen  X X X    Kulturminneforvaltningen krever spesialiserte 

fagmiljøer og kapasitet og dermed et betydelig 

innbyggergrunnlag. Dersom kommunene får en 

minstestørrelse på  >100 000 innbyggere kan 

oppgaven legges til lokalt nivå.  Større regioner 

kan forsterke kulturminneforvaltningens 

fagmiljøer.   

Friluftsliv (ivaretakelse av 

allmennhetens interesser 

og forvaltning av 

tilskuddsordninger)  

X X X X X X Dersom kommunene har et areal som dekker et 

sammenhengende friluftsområde, bør ansvaret 

for oppgaveområdet ivaretas av kommunene.  

Vannregionmyndighet  X X     Vannregionene følger nedbørsfeltene over flere 

fylker. Vannregionene vil måtte følge 

nedbørsfeltene, men større folkevalgte regioner 

vil gi bedre sammenfall med vannregionene  
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Oppgave  

 

Mellomnivået Lokalt nivå (kommunene, alternative innbyggertall)   

Vurderinger  

 Region 

 

Fylke >100 000 >50 000 >10 000 <10 000 

Prioriteringer og 

forvaltning av tilskudd til 

regional- og 

distriktsutvikling  

X X X Utviklings-

midler 

Utviklings-

midler  

 Behov for kompetanse og kommuneoverskridende 

perspektiver. Krever et nivå som kan ivareta 

prioriteringer av behov som er i endring 

kontinuerlig.  Større og funksjonelle kommuner 

kan forvalte deler av midlene til regional utvikling 

etter delegasjon fra regionalt folkevalgt nivå, ev 

kombinert med direkte overføringer.   

Marin sektor  X X      Ansvaret for havbruksforvaltningen og 

kystsoneplanleggingen krever håndtering på et 

nivå over kommunene. Oppgaven krever bl.a. at 

større arealer ses i sammenheng og krever til dels 

spesialkompetanse på området.   

Regional utvikling  X X     Primært en rolle som bl.a innebærer tilpasning, 

sektorsamordning, prosesssledelse og 

interessehevding overfor omverdenen. Nær sagt 

hvilken som helst tenkt kommunestruktur vil 

innebære behov for kommuneoverskridende 

perspektiver på viktige utviklingsområder som for 

eksempel samferdsel og næringsutvikling.  
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Oppgave  

 

Mellomnivået Lokalt nivå (kommunene, alternative innbyggertall)   

Vurderinger  

 Region 

 

Fylke >100 000 >50 000 >10 000 <10 000 

Regional planlegging  X X     Selve definisjonen på regional planlegging er at 

den går på tvers av kommunegrenser.  Ved 

vesentlig færre kommuner vil det fremdeles være 

behov planlegging som går på tvers av 

kommunegrenser. Eksempel på dette er areal- og 

transportplanlegging, kystsoneplanlegging, FoU 

planer og næringsplaner.  

Planfaglig veiledning og 

koordinering av 

sektormyndigheter  

X X     Selv ved større kommuner vil det være behov for 

koordinering/samordning av sektorinteresser. 

Behovet for planfaglig veiledning kan bli noe 

redusert ved større kommuner.   
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Oppgave  

 

Mellomnivået Lokalt nivå (kommunene, alternative innbyggertall)   

Vurderinger  

 Region 

 

Fylke >100 000 >50 000 >10 000 <10 000 

Oppgaver som kan overføres fra stat til kommunesektor 

Miljøvernforvaltningen   X X Noen 

oppgaver  

Noen 

oppgaver  

Noen 

oppgaver 

 

 Regionale miljøvernoppgaver er 

kompetansekrevende og gjør krav på et 

innbyggergrunnlag og et areal som gjør det 

hensiktsmessig å ivareta et fagmiljø. Behov for 

politisk forankring av miljøvernoppgavene. Det vil 

bidra til å integrere og tilpasse miljøvernet i 

forhold til øvrige lokale og regionale 

oppgaveområder. Klage-, kontroll- og 

tilsynsoppgaver bør ligge igjen hos fylkesmannen.   

Enkelte oppgaver kan legges til kommuner under 

100 000 innbyggere av hensyn til behovet for lokal 

tilpasning og prioritering.  
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Oppgave  

 

Mellomnivået Lokalt nivå (kommunene, alternative innbyggertall)   

Vurderinger  

 Region 

 

Fylke >100 000 >50 000 >10 000 <10 000 

Landbruk og 

bygdeutvikling 

X X Noen 

oppgaver 

Noen 

oppgaver  

Noen 

oppgaver  

 Krever på samme måte som miljøvernforvaltning 

et robust fagmiljø og et betydelig 

innbyggergrunnlag. Landbruk er en viktig næring 

og må ses i sammenheng med de øvrige 

utviklingsoppgavene som er samlet til regionalt 

folkevalgt nivå. Nåværende delte ansvar mellom 

fylkesmann og fylkeskommune bidrar ikke til en 

koordinert utviklingspolitikk. Klage- og 

kontrolloppgaver bør ligge igjen hos 

fylkesmannen.  Enkelte oppgaver kan legges til 

kommunene av hensyn til behovet for lokal 

tilpasning, for eksempel forvaltning av noen 

bygdeutviklingsmidler.  

Forvaltning av 

prosjektskjønn  

X X     De deler av skjønnsmidlene går til prosjektskjønn 

(herunder prosjekter til innovasjon, 

samfunnsutvikling) bør overføres til regionalt 

folkevalgt nivå og ligger temamessig nært opp til 

det regionale folkevalgte nivås ansvarsområder. 
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Oppgave  

 

Mellomnivået Lokalt nivå (kommunene, alternative innbyggertall)   

Vurderinger  

 Region 

 

Fylke >100 000 >50 000 >10 000 <10 000 

Kultur – 

tilskuddsordninger, 

eierskap institusjoner og 

bygg lagt til 

departementet, 

kulturrådet og andre 

statlige institusjoner 

X X Noen 

oppgaver  

Noen 

oppgaver  

Noen 

oppgaver  

 Kultur er en viktig del av det regionale 

utviklingsoppdraget. Svært mange av tilskuddene, 

som ofte er av beskjeden størrelse, går til lokale 

og regionale tiltak som ikke krever et 

landsdekkende perspektiv for prioritering og 

tilrettelegging. Større kommuner  fra over 10 000 

innbyggere vil kunne ivareta noen oppgaver 

dersom dette er funksjonelt for tiltakets 

etterspørselsgrunnlag og nedlagsfelt.  

Hoveddelen av 

spesialisthelsetjenesten  

 

 

X      Ansvaret krever et innbyggergrunnlag på 

region/landsdelsnivå. Lokalisering av 

helseinstitusjonene og av ulike funksjoner og 

spesialiteter ved disse må ses i en regional 

sammenheng. Selv om faglige og nasjonale hensyn 

må veie tungt ved lokalisering av funksjoner, stiller 

prioriteringer og nødvendige valg for de fleste 

basisfunksjoner, krav til nærhet som bør ivaretas 

av folkevalgte.  
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Oppgave  

 

Mellomnivået Lokalt nivå (kommunene, alternative innbyggertall)   

Vurderinger  

 Region 

 

Fylke >100 000 >50 000 >10 000 <10 000 

Distriktspsykiatriske 

sentre, barne- og 

ungdomspsykiatrien, 

rusomsorg, rehabilitering 

og habiliteringstjenesten 

for barn og unge  

X X X X   Oppgavene må skje i nært samarbeid 

spesialisthelsetjenesten, men ikke minst med 

kommunenes helse- og sosialtjeneste. Dersom 

kommunene får en minstestørrelse på  >50 000 

innbyggere kan oppgaven legges til lokalt nivå.   

Disse tjenestene krever et visst innbyggergrunnlag 

for å sikre nok etterspørsel og mulig å utvikle 

robuste og spesialiserte fagmiljøer.  En ev 

overføring til regionalt nivå betinger også 

overføring av den øvrige spesialisthelsetjenesten. 
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Oppgave  

 

Mellomnivået Lokalt nivå (kommunene, alternative innbyggertall)   

Vurderinger  

 Region 

 

Fylke >100 000 >50 000 >10 000 <10 000 

BUF-etat – oppgavene i 

regionkontorene  

X X X X   Tjenesten er spesialisert og krever et betydelig 

innbyggergrunnlag. Dersom kommunene får en 

minstestørrelse på  >50 000 innbyggere kan 

oppgaven legges til lokalt nivå.  En overføring til 

større kommuner vil innebære at  den ansvarlige 

for barnevernstjenesten besitter samtlige 

ressurser til området.  Alternativt kan oppgavene 

til Bufetat overføres til de regionale folkevalgte 

nivå som har utstrakt kontakt og 

samhandlingsarenaer med kommunene.    

Statped – støtteoppgaver 

overfor kommuner og 

fylkeskommuner  

X X X X   Dersom kommunene får en minstestørrelse på  

>50 000 innbyggere, kan oppgaven legges til lokalt 

nivå. Det regionale folkevalgte nivå kan også 

overta oppgavene fra Statped. Begge modeller vil 

innebære at skoleeierne får det  totale ansvaret 

med  de tilhørenede ressurser til å ivareta 

oppgavene. 
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Oppgave  

 

Mellomnivået Lokalt nivå (kommunene, alternative innbyggertall)   

Vurderinger  

 Region 

 

Fylke >100 000 >50 000 >10 000 <10 000 

Bufetats ansvar for 

barnevernstjenesten  

X X X    Tjenesten er spesialisert og krever et betydelig 

innbyggergrunnlag. Dersom kommunene får en 

minstestørrelse på  >100 000 innbyggere, kan 

oppgaven legges til lokalt nivå. En overføring til 

større kommuner vil innebære at ansvaret for 

barnevernet og ressursene ivaretas av samme 

organ. Alternativt kan oppgavene til Bufetat 

overføres til de regionale folkevalgte nivå som vil 

kunne se oppgavene i sammenheng med egne 

oppgaver og som har utstrakt kontakt og flere 

samhandlingsarenaer med kommunene.  

Kjøp av persontransport 

tog og fly  

X      En viktig del av transporttilbudet med 

kontaktflater/samordningsbehov inn mot 

fylkeskommunenes ansvar for kollektivtransport.  

Særlig aktuelt ved større regioner, med unntak av 

Jæren der transportarbeidet i hovedak er 

fylkesintern.  
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Oppgave  

 

Mellomnivået Lokalt nivå (kommunene, alternative innbyggertall)   

Vurderinger  

 Region 

 

Fylke >100 000 >50 000 >10 000 <10 000 

Statens vegvesens 

fylkesvise avdelinger  

 X     Fylkeskommunene er landets desidert største 

vegeiere, men har ikke en egen fagadministrasjon. 

Faglig ansvar og politisk og økonomisk ansvar bør 

følge hverandre.  

Fagadministrasjonen 

knyttet til regionale veger 

– administrativt underlagt 

Statens vegvesens 

regionkontorer  

X      Fylkeskommunene er landets desidert største 

vegeiere, men har ikke en egen fagadministrasjon. 

Faglig ansvar og politisk og økonomisk ansvar bør 

følge hverandre. En samling av det faglige 

ansvaret for regionale veger, øvrige 

samferdselsoppgaver og regional planlegging vil 

styrke fagmiljøer og muligheten for å se 

oppgavene i sammenheng. En overføring av 

samtlige fagoppgaver knyttet til regionale veger vil 

kreve større regioner.  
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Oppgave  

 

Mellomnivået Lokalt nivå (kommunene, alternative innbyggertall)   

Vurderinger  

 Region 

 

Fylke >100 000 >50 000 >10 000 <10 000 

Oppgaver lagt til kommunene 

Kommunenes ansvar for 

barnevernstjenesten  

 X X X X  Barnevernstjenesten krever et visst 

innbyggergrunnlag for å ivareta stabile og robuste 

fagmiljøer. Barnevernstjenesten stiller også store 

krav til habilitet og lav terskel for 

bekymringsmeldinger. Betydelig samarbeid om 

tjenesten i dag. Dersom ingen endringer i 

kommunestrukturen, kan regionalt folkevalgt nivå 

ivareta oppgaven, men det kan svekke hensynet til 

forebyggende arbeid i samarbeid med de øvrige 

kommunale tjenesteområdene  

PP-tjenesten X X X X   PP-tjenesten er spesialisert og krever et visst 

innbyggergrunnlag. Betydelig kommune-

/fylkeskommunesamarbeid om oppgaven i dag. En 

samling av PP-tjenesten til regionalt folkevalgt 

nivå vil styrke potensialet for se det 13-årige 

opplæringsløpet i sammenheng.   
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Mulighetsrom oppgaver til kommunene - gitt alternative 

innbyggerstørrelser 

Oppgave  

 

Kommunene - alternative innbyggertall  

 >100 000 >50 000 >10 000 <10 000 

Videregående opplæring  X    

Skolen for sosialmedisinske institusjoner (SMI-

skolen)  

X X   

Tannhelsetjenesten  X X   

Tannhelsetjenesten - spesialisttjenester X    

Kollektivtransport /skoleskyss  

(buss, bane og båtruter) 

X   
 

Finansiering skoleskyss grunnskoleelever 

(gjelder finansieringsansvar, ikke 

oppgåveutførelse)  

X X X X 

Fylkesveger (inkl fylkesvegferjer)  Noen 

veger 

Noen  

veger 

Noen  

veger  

Noen 

veger  

Folkehelse (oversikt ,  analyse, veileder og 

pådriver) 

X X   

Fylkesbibliotek – veiledning og utviklingsarbeid  X X   

Kultur – tilskuddsordninger, eierskap 

institusjoner og bygg  

Noen 

oppgaver 

Noen 

oppgaver 

Noen 

oppgaver 

 

Kulturminneforvaltningen  X    

Friluftsliv (ivaretakelse av allmennhetens 

interesser og forvaltning av tilskuddsordninger)  

X X X X 

Prioriteringer og forvaltning av tilskudd til 

regional- og distriktsutvikling  

X Utviklings-

midler 

Utviklings-

midler  

 

Miljøvernforvaltningen   Noen 

oppgaver  

Noen 

oppgaver  

Noen 

oppgaver 

 

Landbruk og bygdeutvikling Noen 

oppgaver 

Noen 

oppgaver  

Noen 

oppgaver  

 

Distriktspsykiatriske sentre, barne- og 

ungdomspsykiatrien, rusomsorg, rehabilitering 

og habiliteringstjenesten for barn og unge  

X X   

BUF-etat – oppgavene i regionkontorene  X X   

Statped – støtteoppgaver overfor kommuner 

og fylkeskommuner  

X X   

Kommunenes ansvar for barnevernstjenesten  X X X  

PP-tjenesten X X   
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1 

Mulighetsrom - oppgaver til fylkeskommunene og regioner  

Videregående opplæring  

Fagskolene  

Skolen for sosialmedisinske institusjoner (SMI-skolen)  

Tannhelsetjenesten  

Tannhelsetjenesten - spesialisttjenester 

Kollektivtransport /skoleskyss  

(buss, bane og båtruter) 

Fylkesveger (inkl fylkesvegferjer)  

Statens vegvesens fylkesvise avdelingskontorer  

Folkehelse (oversikt ,  analyse, veileder og pådriver) 

Fylkesbibliotek – veiledning og utviklingsarbeid  

Kultur – tilskuddsordninger, eierskap institusjoner og bygg  

Forvaltningen av spillemidler til idrettsanlegg og kulturbygg  

Kulturminneforvaltningen  

Friluftsliv (ivaretakelse av allmennhetens interesser og forvaltning av 

tilskuddsordninger)  

Prioriteringer og forvaltning av tilskudd til regional- og distriktsutvikling  

Marin sektor  

Regional utvikling  

Forvaltning av prosjektskjønn  

Regional planlegging  

Planfaglig veiledning og koordinering av sektormyndigheter  

Miljøvernforvaltningen   

Landbruk og bygdeutvikling 

Distriktspsykiatriske sentre, barne- og ungdomspsykiatrien, rusomsorg, rehabilitering 

og habiliteringstjenesten for barn og unge  

BUF-etat – oppgavene i regionkontorene . Fylkeskommunen kan ta ansvar for 

barnevernstjenesten i kommunene.  

Statped – støtteoppgaver overfor kommuner og fylkeskommuner  

PP-tjenesten 

 

Tilleggsoppgaver fra stat til større folkevalgte regioner  

Kjøp av persontransport jernbane og regionale flyruter  

Oppgavene og fagadministrasjonen for regionale veger lagt til Statens vegvesens 

regionkontorer  

Hoveddelen av spesialisthelsetjenesten  

Forvaltning av programsatsninger fra Forskningsrådet  

 

Interfylkeskommunale oppgaver – regioner mer  hensiktsmessig 

Odontologiske kompetansesentre 

Vannregionmyndighet  

Regionale forskningsfond  
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1 Bakgrunn og mandat for 
arbeidsgruppen  

1.1 Kommunereformen  
I Prop. 95 S (2013-2014) Kommuneproposisjonen presenterer regjeringen kommunereformen. 
Reformen behandles av Stortinget våren 2014. Målene for reformen er gode og likeverdig 
tjenester til innbyggerne, en helhetlig og samordnet samfunnsutvikling, bærekraftige og 
økonomisk robuste kommuner og et styrket lokaldemokrati. Regjeringen ønsker sterke og 
robuste kommuner, som kan få flere oppgaver og mer ansvar. Det legges opp til to ulike løp i 
reformperioden. Kommuner som vedtar sammenslåing senest høsten 2015 følges opp med 
kongelige resolusjoner. For de andre kommunene legges det opp til at kommunene fatter 
vedtak innen sommeren 2016. Regjeringen planlegger å fremme en samlet proposisjon til 
Stortinget om ny kommunestruktur våren 2017. I arbeidet med proposisjonen 2017 vil det bli 
lagt til grunn at enkeltkommuner ikke skal kunne stanse endringer som er ønsket og 
hensiktsmessige ut fra regionale og nasjonale hensyn. 

I denne prosessen inngår også ekspertutvalget for kommunereformen ledet av professor Signy 
Vabo. Utvalgets andre del av arbeidet skal ferdigstilles innen desember 2014. Med 
utgangspunkt i kriteriene fra første delutredning, skal ekspertutvalget vurdere om det er behov 
for tilleggskriterier/sektorkriterier, eventuelt justeringer av kriteriene fra første delutredning, 
for å kunne overføre nye oppgaver til kommunene. Som grunnlag for denne vurderingen, skal 
ekspertutvalget på faglig grunnlag analysere og vurdere eksempler på enkelte oppgaver som 
det kan være aktuelt å overføre til kommunene, forutsatt større og mer robuste kommuner. 
Utvalget skal vurdere eksempler på oppgaver innen tjenesteproduksjon, myndighetsutøvelse 
og samfunnsutvikling. KMD kan i tillegg spesifisere bestemte oppgaver som utvalget skal 
analysere og vurdere.  

Regjeringen tar også sikte på å legge fram en melding til Stortinget våren 2015 med forslag til 
nye oppgaver til robuste kommuner. Da vil kommunene vite hvilke oppgaver de kan få før de 
fatter sine vedtak om sammenslåing. 

Ved Kommunal- og forvaltningskomiteens behandling av kommunereformen (Prop. 95 S 
(2013-2014)), sluttet flertallet seg til regjeringens mål og opplegg for en kommunereform 
(Innst. 300 S (2013–2014)).  

1.2 Representantforslag om det regionale folkevalgte nivået 
Samtidig som kommuneproposisjonen ble behandlet av Kommunal og forvaltningskomiteen, 
behandlet komiteen et representanforslag (Dokument 8:26 S (2013–2014)) fra Venstre som 
lyder som følger: ”Stortinget ber regjeringen utrede etablering av et nytt folkevalgt 
regionnivå som skal erstatte fylkeskommunen, parallelt med det videre arbeidet med en 
kommunereform.” 

I innstillingen fra komiteen fremmet flertallet følgende forslag (Innst. 262 S (2013–2014)): 
”Stortinget ber regjeringen om å gjennomgå oppgavene til fylkeskommunene/et regionalt nivå 
parallelt med arbeidet med å gi flere oppgaver til kommunene. Dette kan gjøres med 
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utgangspunkt i en sammenstilling fra tidligere utredninger. Stortinget imøteser en melding til 
Stortinget om dette våren 2015.” 

1.3 Fylkesordfører-/rådslederkollegiet 
I et vedtak fra september 2013 fra et samlet fylkesordfører-/rådslederkollegium heter det at 
kollegiet forventer at fylkeskommunene trekkes aktivt med i statens diskusjoner og prosesser 
om eventuelle endringer i kommunestruktur, herunder regionalt nivå. Videre heter det at 
kollegiet gir fylkesrådmannskollegiet i oppdrag å utforme forslag til en prosess og et 
arbeidsopplegg med mål om å ivareta/utvikle de fylkeskommunale oppgaver til innbyggernes 
beste. Kollegiet forutsetter at oppgaveoverføring fra regional og sentral statsadministrasjon til 
folkevalgt nivå inngår i vurderingene.  

KS Hovedstyre vedtok i oktober 2013 vedtatt at dersom Stortinget ønsker å vurdere endringer 
som berører fylkeskommunene, må en modell med større folkevalgte regioner med utvidede 
oppgaver som i dag ligger i staten, inngå i vurderingen.  

1.4 Arbeidsgruppe og mandat  
Fylkeskommunenes fylkesrådmannskollegie vedtok i oktober å nedsette en arbeidsgruppe for 
det videre arbeid. Gruppen ledes av fylkesrådmann Tore Eriksen i Sogn og Fjordane. KS er 
sekretariat for gruppen. Fylkesrådmannskollegiet ga arbeidsgruppen følgende mandat:  

- Arbeidsgruppen skal bidra med faglige innspill til ordfører-/rådslederkollegiet i 
møtepunkter mellom regjering/Storting og kollegiet.  

- Arbeidsgruppen skal i samarbeid med fylkesrådmannskollegiet fremme aktuelle saker som 
krever politiske vedtak enten i ordfører-/rådslederkollegiet eller i hver enkelt 
fylkeskommune.  

- Viktige oppgaver som fylkeskommunene i dag har ansvaret for skal kartlegges. Det skal 
vurderes hvordan disse best kan forvaltes i en fremtidig helhetlig struktur i kommunal 
sektor inkludert et folkevalgt regionalt nivå.  Det skal i denne sammenheng legges spesiell 
vekt på det demokratiske perspektivet på lokalt og regionalt nivå. 

- Det skal også kartlegges hvilke oppgaver utover rene kontroll- og tilsynsoppgaver i 
regional stat og sentral statlig administrasjon som det vil være formålstjenlig å overføre til 
folkevalgt regionalt eller lokalt nivå i tråd med regjeringens målsetting om et lavest mulig 
beslutningsnivå i forvaltningene av de enkelte oppgaver.  

- Arbeidsgruppen bør likeledes kartlegge/vurdere om kommunale oppgaver som ut fra sin 
karakter kan være hensiktsmessig å legge til regionalt nivå  

Fylkesrådmannskollegiet la videre følgende premisser til grunn for arbeidsgruppen:  

- Oppgaver bør legges på lavest mulig effektive nivå.  

- Oppgaver som krever utøvelse av regionalpolitisk/ lokalpolitisk skjønn og vurdering bør 
legges til folkevalgte organer på regionalt eller lokalt nivå. 



         
      5 

- Oppgaver som av ulike årsaker ikke skal la seg påvirke av regional-/lokalpolitiske 
oppfatninger og/eller regional-/ lokalpolitiske forhold, og som derfor er kjennetegnet av 
standardisering, regelorientering og kontroll, bør i utgangspunktet være et statlig ansvar.  

- Staten bør ha ansvaret for oppgaver som gjør krav på sentrale beslutninger og som 
forutsetter et nasjonalt helhetsgrep for god oppgaveløsning.  

- Oppgaver som krever stor grad av koordinering/samordning, og/eller oppgaver som har 
store kontaktflater med hverandre, bør legges til samme forvaltningsorgan.  

- Det må tas hensyn til at Stortinget og/eller regjeringen vil kunne vedta prinsipper og 
føringer utover de her nevnte. Arbeidsgruppen bør i så fall tilpasse sitt arbeid. 

Arbeidsgruppen hadde sitt første møte den 20. november 2013 og vedtok følgende for 
arbeidet:  

- Arbeidet skal konsentreres om alle oppgaveområder: 

- Forvalting 

- Tjenesteleveranser 

- Utvikling 

- Gruppen skal vurdere oppgaver opp mot innbyggere, ikke mot struktur eller grenser. 

- Oppgavefordeling skal vurderes etter «kritisk mengde» av innbyggere.   

- Arbeidsgruppens drøfting tar utgangspunkt i gjeldende innhold og føringer knyttet til den 
enkelte oppgave. Slik arbeidsgruppen ser det ligger forslag til endringer i innholdsmessige 
og styringsmessige sider ved oppgavene utenfor gruppas mandat. 

- Arbeidsgruppen legger fram en underveisrapport til fylkesrådmannskollegiets 
sommersamling juni 2014, og en sluttrapport innen 31. desember 2014.  

1.5 Arbeidsgruppens fokus  
Arbeidsgruppen har hatt hovedfokus på nåværende fylkeskommunale oppgaver og et utdrag 
av oppgaver som i dag er tillagt staten. I tillegg drøftes to kommunale oppgaver hvor 
kommunene samarbeider betydelig. Et fellestrekk ved de statlige oppgavene er at de tidligere 
enten har vært et fylkeskommunalt ansvar eller har vært vurdert ifm. nasjonale utrednings- og 
reformprosesser. Det innebærer at det er statlige oppgaver og funksjoner som i dag er tillagt 
regional statsforvaltning og/eller nasjonale statlige institusjoner som ikke er drøftet av 
arbeidsgruppen, men som også bør vurderes i sammenheng med en ev kommune og 
regionreform.  

1.6 Arbeidsgruppens medlemmer  
Arbeidsgruppen består av følgende medlemmer:  

- Fylkesrådmann Tore Eriksen, Sogn og Fjordane (leder) 

- Fylkesrådmann Rune Haugsdal, Hordaland  
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- Fylkesdirektør Samfunnsplanavdelingen, Elisabeth Dahle, Østfold  

- Assisterende regionalsjef Jørn Rangnes, Vestfold 

- Næringssjef Asbjørn Rasch jr, Troms 

- Samferdselssjef Vidar Ose, Vest-Agder 

- Fylkesopplæringssjef Inge Myklebust, Oppland 

- Avdelingsdirektør Lasse Jalling, KS 

Arbeidsgruppen har hatt 6 møter i perioden november 2013 - juni 2014. KS har vært 
sekretariat for gruppen med bistand fra Jørund K Nilsen i NIVI Analyse AS.   

1.7 Bruk av begreper   
Arbeidsgruppen bruker ordet ”fylkeskommune” når forhold knyttet til de nåværende 
fylkeskommuner diskuteres. Når arbeidsgruppen diskuterer alternative roller og oppgaver for 
fremtidens ”fylkeskommuner” brukes begrepet ”det folkevalgte regionale nivå”. Dersom tema 
i drøftingen er knyttet til størrelsen på det folkevalgte regionale nivå, benyttes begrepet 
”større folkevalgte regioner”.   

2 Hensyn, prinsipper og forutsetninger 
2.1 Hovedhensyn  
Arbeidsgruppen legger til grunn at kommunen, det folkevalgte regionale nivået og stat skal 
utfylle og ha nytte av hverandre. Stortinget og regjeringen skal klargjøre nasjonale mål og 
interesser som kommunen og det folkevalgte regionale nivået skal ivareta. Lokale og 
regionale politikere skal tilpasse den nasjonale politikken til regionens og kommunens 
fortrinn og forutsetninger – og dessuten ta egne politiske initiativ til befolkningens beste. 
Dette gir merverdi til den nasjonale politikken. Samtidig vil lokal og regional politikk gi 
viktige innspill til utforming av den nasjonale politikken.  

Oppgavefordelingen mellom forvaltningsnivåene bør ivareta tre overordnede hovedhensyn: 

- Hensynet til brukerne 

- Hensynet til lokalt selvstyre og deltakelse 

- Hensynet til nasjonale mål 

En brukerorientert forvaltning vil innebære at de ulike deler av offentlig forvaltning setter 
brukernes behov i sentrum for sin aktivitet. Ut fra dette perspektivet er særlig to hensyn 
grunnleggende i forhold til oppgavefordeling mellom forvaltningsnivåene; hensynet til 
tilgjengelighet og hensynet til sammenhengende tjenester. 

Det lokale og regionale selvstyret blir vanligvis grunngitt ut fra de tre verdiene frihet, 
deltakelse og effektivitet. Frihetsverdien er knyttet til friheten til å virkeliggjøre det lokale og 
regionale fellesskapets interesser. Deltakelsesverdien er knyttet til at de kommunale og 
regionale folkevalgte organer gir lokalbefolkningen mulighet til medbestemmelse i saker som 
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i særlig grad berører dem selv. Effektivitetsverdien ved det lokale og regionale selvstyret 
bygger på at kommuneinstitusjonene vurderes som særlig egnet til å formidle offentlige goder 
på en effektiv måte, fordi nærheten til innbyggerne bidrar til at kommuneinstitusjonene er 
vare overfor krav, behov og interesser i lokalsamfunnet, og at løsninger kan skreddersys til 
den lokale virkelighet. 

Det kan konkretiseres seks hensyn staten har et særlig ansvar for å ivareta. Disse hensynene er 
knyttet til ivaretakelse av rettssikkerhet, likeverdig fordeling av goder mellom individer, 
samfunnsgrupper og ulike geografiske områder, nasjonaløkonomiske hensyn, miljø og en 
bærekraftig utvikling, samordning og effektivitet i forvaltningen og hensynet til minoriteter. 
Selv om disse hensynene er knyttet til staten, krever ikke det nødvendigvis et statlig ansvar 
for oppgavene.  

2.2 Prinsippene for oppgavefordelingen  
Arbeidsgruppen tar utgangspunkt i mandatets premisser for vurdering av oppgavefordelingen. 
Samlet ivaretar prinsippene de hovedhensyn som er nevnt ovenfor og som arbeidsgruppen 
mener at oppgavefordelingen skal fremme. Helhetlige vurderinger av oppgavefordelingen kan 
imidlertid ikke skje med utgangspunkt i ett prinsipp, men gjennom avveining mellom alle 
(relevante) prinsipper. Det innebærer at verdiene som prinsippene er uttrykk for, vil måtte 
vurderes opp mot hverandre og gis ulik prioritet i konkrete sammenhenger. Drøftingen av 
oppgavefordelingen mellom forvaltningsnivåene tar utgangspunkt i tre typer vurderinger: 

- Nivåplassering 

- Oppgavenes karakter 

- Form for organisering 

Den første typen vurdering dreier seg om på hvilket geografisk nivå en oppgave vil bli mest 
hensiktsmessig løst. På nasjonalt nivå, på regionalt nivå eller på lokalt nivå? Den andre 
vurderingen er om oppgavens karakter tilsier at den skal være gjenstand for politisk styring, 
eller om en faglig administrativ behandling er mest hensiktsmessig. Den tredje typen 
vurdering gjelder spørsmålet om behov for spesialisering kontra integrering av oppgaven med 
andre politikkområder, dvs. om oppgaven skal organiseres ut fra en sektor- eller 
samordningsløsning. Nedenfor drøftes prinsipper for oppgavefordeling nærmere med 
utgangspunkt i NOU 2000:22 Om oppgavefordelingen mellom stat, fylkeskommune og 
kommune.  

1. Oppgaver bør legges på lavest mulig effektive nivå.  

Prinsippet fokuserer på den geografiske dimensjonen ved oppgavefordelingen. Prinsippet 
tilsier at oppgaver som er rettet mot den enkelte innbygger som hovedregel bør legges til det 
organ som er tettest på innbyggerne. Formuleringen ”lavest mulig effektive nivå” indikerer 
imidlertid at idealet om tettest mulig på innbyggerne må avveies mot hensynet til effektivitet, 
kompetanse og oppgavers nedslagsfelt. Når det gjelder det økonomiske omfanget av en 
oppgave innebærer retningslinjen at det må være en sammenheng mellom det økonomiske 
omfanget av en oppgave og den økonomiske yteevnen til det organ som skal løse oppgaven.  

Det samme resonnementet kan gjøres gjeldende for faglige hensyn. Oppgaver som stiller så 
store krav til kompetanse og kapasitet at den vanskelig kan ivaretas på lokalt nivå, bør legges 
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på et nivå som har forutsetninger og kapasitet for å bygge opp det fagmiljø og den 
kompetanse som er nødvendig for oppgaveløsningen.  

Avveiningen mellom nærhet og effektivitet må ses i sammenheng med oppgavenes 
nedslagsfelt og krav til funksjonalitet for oppgaveløsningen. Når virkningene av 
oppgaveløsningen har et nedslagsfelt avgrenset til bestemte lokale enheter, bør ansvaret for 
oppgaven legges lokalt. I mange tilfeller vil imidlertid oppgavene ha virkninger for flere enn 
de som omfattes av den lokale enheten og som tiltakene retter seg imot. Jo mer omfattende 
slike effekter en oppgave har, jo sterkere er behovet for å løfte ansvaret til et nivå som dekker 
et større geografisk område.  

2. Oppgaver som krever utøvelse av regionalpolitisk/lokalpolitisk skjønn og vurdering bør 
legges til folkevalgte organer  

Retningslinjen krever en klargjøring av hva som menes med lokalpolitisk skjønn til forskjell 
fra administrativt eller faglig skjønn. En allmenn forståelse av begrepet politikk er at politikk 
dreier seg om fordelingen av goder og verdier i samfunnet. Hva som er en riktig fordeling av 
goder og byrder og hvilke verdier man vil styre utviklingen i samfunnet etter, er det uenighet 
om. Og tilsvarende, hva som er ønskelig kvalitet på, omfang av og innhold i 
oppgaveløsningen i det enkelte lokalsamfunn eller region finnes det ikke fasitsvar på. Det vil 
variere etter innbyggernes oppfatninger og de lokale forutsetninger og behov. Å utøve politisk 
skjønn er å foreta avveininger, prioriteringer mellom ulike legitime mål og interesser for 
derigjennom å nå frem til et resultat som et flertall kan stille seg bak. 

Hvis politikkens utgangspunkt dreier seg om valg av verdier og mål for samfunnsutviklingen, 
dreier administrasjon og fagansvar seg om å finne de beste midlene for å iverksette de 
politiske vedtakene. Skjønnet som er involvert her er av faglig karakter og basert på formell 
utdanning og spesialisert praksis, og skal ideelt sett danne grunnlaget for en nøytral og best 
mulig realisering av politiske beslutninger. 

På bakgrunn av skillet mellom politisk og administrativt skjønn, kan det trekkes opp et skille 
mellom ”politiske” og ” administrative/faglige oppgaver”. En forståelse av dette skillet kan 
være at en oppgave er politisk når det finnes uenighet om hvordan saken skal håndteres, eller 
det er ulik oppfatning av saken. Uenigheten om saken kan gå på om man skal utføre 
oppgaven, i hvilket omfang oppgaven skal utføres, med hvilken kvalitet og kostnad oppgaven 
skal gjennomføres og hvordan den skal gjennomføres. En sak kan sies å være administrativ 
hvis det er klarhet om alle disse forholdene og beslutningene har preg av å være tekniske, 
regelstyrte og rutinemessige og omhandler gjennomføringen av vedtatte prioriteringer. 

Selv om det lar seg gjøre å trekke opp et skille mellom politiske saker som krever politisk 
skjønn og administrative saker som krever administrativt faglig skjønn, vil dette skillet ofte 
være uklart i praksis. Det faglige skjønnet kan sjelden utøves isolert fra politiske vurderinger, 
og politiske beslutninger er også basert på faglige resonnementer. De fleste oppgaver er 
kjennetegnet av en kombinasjon av fag, administrasjon og politikk. En del av en beslutning 
kan således rutinefestes, mens noe kan være avveining og nytenkning. Dette 
blandingsforholdet vil variere fra sak til sak, og vil i tillegg kunne endre seg over tid. En 
oppgave kan således gå fra i hovedsak være administrativ til å være politisk, og omvendt. 
Kunnskap utvikles stadig og de færreste oppgaver eller saksområder kan gis en endelig 
plassering som rent politiske eller rent faglige. 
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Samspillet mellom politisk skjønn og administrative oppgaver fungerer godt på lokalt og 
regionalt folkevalgt nivå. Kommunene og fylkeskommunene er både politiske organer, 
myndighet og har forvaltningsansvar i dag.   

Arbeidsgruppen mener at alle oppgaver unntatt rene tilsyns- og kontrolloppgaver som er gitt 
gjennom føringer fra nasjonalt nivå, bør ligge til et folkevalgt nivå. I en oppgavevurdering bør 
derfor også forvaltningsoppgaver som per i dag ligger til fylkesmannsembetene overføres til 
enten lokalt eller regionalt folkevalgt nivå. Fylkesmannsembetet bør få en rendyrket funksjon 
som tilsyns- og kontrollmyndighet. Gjennom en slikt skille vil man unngå en 
sammenblanding av forvaltningsoppgaver og tilsynsoppgaver, og i tillegg sikre at det ikke er 
overlapp i faglige funksjoner og oppgaveområder mellom fylkesmann og det regionale 
folkevalgte nivået.   

3. Oppgaver som av ulike årsaker ikke skal la seg påvirke av lokalpolitiske oppfatninger 
og/eller forhold, og som derfor er kjennetegnet av standardisering, regelorientering og 
kontroll, bør i utgangspunktet være et statlig ansvar.  

På områder der nasjonale mål gir så sterke signaler om standardisering, likhet og rettigheter at 
det ikke er rom for lokale og regionale tilpasninger vil det i utgangspunktet være mer naturlig 
å legge de aktuelle oppgavene til statlige organer enn å legge dem til kommuneforvaltningen. 
Det kan dreie seg om direkte tjenesteyting overfor innbyggerne hvor innholdet i tjenestene er 
ensartet på tvers av geografiske områder som for eksempel statlige utbetalinger gjennom 
NAV-systemet. Det kan også dreie seg om å kontrollere at innbyggerne får innfridd de 
rettigheter de etter lov har krav på, eller at tjenesteytingen holder den standard som sentrale 
myndigheter har fastsatt.  

4. Staten bør ha ansvaret for oppgaver som gjør krav på sentrale beslutninger og som 
forutsetter et nasjonalt helhetsgrep for god oppgaveløsning.  

Andre oppgaver og funksjoner som tilsier statlig ansvar, er oppgaver som er av en slik 
karakter at de gjør krav på enhetlig styring og sentrale beslutninger. Det er oppgaver som ikke 
lar seg overføre til et mangfold av beslutningsenheter. Selv om oppgavene gjør krav på sentral 
behandling vil det likevel i mange tilfeller være nødvendig å legge vesentlige deler av 
virksomheten til regionalt og lokalt nivå. Men i forbindelse med disse oppgavene vil 
eventuelle lokale oppfatninger være underordnet de nasjonale mål og virksomheten er av en 
karakter som ikke gir rom for lokale variasjoner og tilpasninger. Eksempler på slike 
oppgaveområder kan være Kystverkets eller Sivilforsvarets regionale kontorer. En siste 
gruppe oppgaver som det er mest hensiktsmessig å legge til det statlige nivå er oppgaver som 
krever oversyn over hele landet for å få gode løsninger, som f.eks. riksdekkende infrastruktur 
innenfor områder som samferdsel og kommunikasjon.  

5. Oppgaver som krever stor grad av koordinering/samordning, og/eller oppgaver som har 
store kontaktflater med hverandre, bør legges til samme forvaltningsorgan. Dobbeltarbeid 
og -kompetanse bør unngås.  

Den tredje typen hovedspørsmål som må stilles, er om oppgaver skal organiseres sektorvis 
eller om de bør integreres med andre politikkområder. Sektororganisering gir muligheter for 
uavhengighet og gjennomslag for faglige hensyn og sektorens egne prioriteringer. Imidlertid 
kan det være fare for at gode helhetsløsninger går tapt og at forvaltningen blir fragmentert og 
uoversiktelig. Resultatet kan bli en sektorisering av forvaltningen.  
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Argumenter som taler for samordningsløsningen er at de færreste samfunnsoppgaver kan ses 
og behandles isolert fra andre oppgaver. Hensynet til helhetlige løsninger taler derfor for at 
oppgaver samles under ett myndighetsorgan. Samling av oppgaver som er relaterte eller 
avhengige av hverandre i samme formelle enhet vil også være effektivt fordi 
kommunikasjons- og koordineringskostnader minimaliseres. Arbeidsgruppen vil fremheve at 
det er viktig at organisasjonsløsninger bidrar til å dempe sektoriseringen av offentlig 
forvaltning og realisere synergieffekter gjennom helhetsløsninger på tvers av fag og sektorer. 
Dette hensynet er en hovedbegrunnelse for prinsippet om generalistkommuner som nettopp er 
å legge til rette for en samordnende avveining av ulike politiske og samfunnsmessige hensyn 
og interesser i det lokalsamfunn eller region folk bor.  

Det er grunn til å understreke at en samling av offentlige oppgaver som retter seg mot 
individet er viktig fra et brukersynspunkt. Det må være en målsetting at oppgavefordelingen 
bidrar til å gi brukerne samordnede og godt tilgjengelige offentlige tjenester. Så langt mulig 
må det unngås at innbyggerne sendes ut på en vandring mellom ulike instanser for å få sin sak 
løst. For de fleste oppleves det tungvint og frustrerende å måtte rette henvendelser til flere 
offentlige instanser for noe som for den enkelte fremstår som en og samme sak. 

2.3 Forutsetninger for oppgaveløsningen  
Nedenfor klargjør arbeidsgruppen nærmere hvilke forutsetninger som bør ligge til grunn for 
oppgaveløsningen. Det nivå som har ansvaret for en oppgave:  

- Bør ha kompetanse, kapasitet og fagmiljøer til å ivareta oppgaveløsningen slik at kvalitet, 
profesjonalitet og rettsikkerhet ivaretas.  

- Nivået med ansvaret for en oppgave bør ha forutsetninger for å ivareta den nødvendige 
kompetanse, herunder krav til formalkompetanse, innenfor de ulike fagområder.  

- Med kapasitet menes at forvaltningsnivået bør kunne ivareta alle oppgaver og den 
saksmengden oppgaven krever. For det første dreier dette seg om de løpende oppgaver 
nivået skal ivareta. For det andre omfatter kapasitet nivåets evne til å utvikle seg og 
arbeide med nye satsnings- og oppgaveområder, nye tjenester, nye arbeidsformer etc.  

- Med fagmiljø menes at nivået bør ha attraktive fagmiljøer som stimulerer til å beholde 
og utvikle fagmiljøene, rekruttering og som reduserer avhengigheten av 
enkeltpersoner.  

- Bør omfatte en geografi som er funksjonell for oppgaveløsningen. Det vil for det første si 
at oppgavens geografiske nedslagsfelt i størst mulig grad bør sammenfalle med 
innbyggernes og næringslivets bosetting, lokalisering og reisemønster i byområdene. 
Sammenfall mellom forvaltningens grenser og oppgavene som skal løses, styrker 
muligheten for en koordinert, tilpasset og rasjonell oppgaveløsning overfor innbyggere og 
næringsliv. For det andre vil det innebære at en og samme forvaltningsenhet bør ha 
ansvaret for oppgaveløsningen som krever kommuneoverskridende interregionale 
perspektiver, for eksempel for å ivareta reiser innad i og mellom tettsteder, mindre byer og 
deres omland.  

- Bør ha økonomiske forutsetninger til å kunne ivareta både nyinvesteringer, vedlikehold og 
driften av oppgaveløsningen. 
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- Lokal- og regionalpolitiske organer må ha frihet til å virkeliggjøre det lokale eller 
regionale fellesskapets målsettinger og interesser.  

- Lokal- og regionalpolitiske organer bør ha et helhetlig ansvar for oppgavene. Det vil 
innebære at det eierskap, finansieringsansvar og fagadministrasjonen for 
oppgaveløsningen bør legges til organet som har ansvaret.  

2.4 Generalistkommuner eller ulik oppgavefordeling?   

Generalistkommuneprinsippet  
Et av de bærende prinsippene i kommunereformene i Norge, har vært 
generalistkommuneprinsippet. Prinsippet innebærer i korthet at de lovpålagte oppgavene er 
like i alle kommuner, finansieringssystemet er det samme og kommuneloven angir de samme 
rammene for organisering og styring. Innenfor disse rammebetingelsene skal kommunene 
gjennom lokale prioriteringer finne fram til lokalt tilpassede løsninger av et bredt spekter av 
oppgaver, basert på demokratiske beslutningsprosesser. Kommunene er med andre ord 
”generalister” og ikke ”spesialister”. Generalistkommuneprinsippet hviler også på at lokal 
oppgaveløsning i hovedsak skjer i regi av kommunene selv, med mulighet til supplerende 
løsninger gjennom interkommunalt samarbeid. 

Boks 2.1 Generalistkommuneprinsippet – kjennetegn (Kilde: NOU 2005:6 Samspill og tillit)  

- Demokrati gjennom direkte valg. Kommuneloven er felles og angir de samme rammene for 

styringsprinsipper og organisering som skal følges i alle kommuner. Demokratisk styring gjennom direkte 

valg til det øverste folkevalgte organet, er et sentralt kjennetegn på dette. 

- Bredt oppgaveansvar. Kommunene har ansvar for flere tjenesteytende oppgaver og for 

utviklingsoppgaver, dvs. de har et helhetlig ansvar for lokal oppgaveløsning. Oppgavebredden anses som 

en viktig forutsetning for kommunens politiske rolle, gjennom den muligheten det gir til å avveie oppgaver 

mot hverandre, noe som også forutsetter handlefrihet til å avgjøre omfang og standard innenfor og 

mellom oppgaver. Detaljeringsgraden i de statlige påleggene har betydning for kommunenes mulighet til å 

gjøre lokale tilpasninger innenfor og på tvers av sektorer. 

- Enhetlig oppgavefordeling. Kommunene pålegges oppgaver i hovedsak gjennom særlovgivningen, der det i 

lovene ikke skilles mellom kommuner av ulik type. Alle kommunene har de samme lovpålagte oppgavene 

og det tas for gitt at kommunene har forutsetninger for å løse oppgavene i tråd med nasjonale mål, enten i 

egen kommunal regi eller gjennom samarbeid med andre. Kommunene har også frihet til å påta seg 

oppgaver, dersom disse ikke ved lov er lagt til andre organer. Prinsippet om enhetlig oppgavefordeling har 

viktige konsekvenser for hvordan nasjonale reformer i oppgavefordelingen gjennomføres. 

- Enhetlig finansieringssystem. Finansieringssystemet er det samme for alle kommuner. Gjennom betydelig 

utjevning av ressursene mellom landets kommuner, skal de i prinsippet ha likeverdige muligheter til å løse 

sine oppgaver. Hovedformen for finansiering skal være rammefinansiering som legger til rette for lokal 

frihet til å prioritere ressursbruken. 

- Likebehandling gjennom statlig styring. Utover en enhetlig oppgavefordeling og et enhetlig 

finansieringssystem er kommunene også likestilte i forhold til staten gjennom den øvrige statlige styringen.  

- Generalistkommunesystemet hviler også på at lokal oppgaveløsning i hovedsak skjer i regi av 

kommunene selv, med mulighet til supplerende løsninger gjennom interkommunalt samarbeid. Hvis store 

deler av kommunens oppgaveløsning forutsetter at kommunenes lovpålagte ansvar overføres til 

interkommunale organer, kan det stilles spørsmål ved om generalistkommunerollen oppfylles. 
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Spørsmålet om hvilke oppgaver kommunene og fylkeskommunene skal ha ansvar for, henger 
sammen med kommunenes/fylkeskommunenes ressursmessige forutsetninger. De norske 
kommunene/fylkeskommunene har svært forskjellig størrelse og ressursgrunnlag. I et 
generalistkommunesystem kan dermed strukturen bli dimensjonerende for hvilke oppgaver 
det er aktuelt å tildele alle kommunene/fylkeskommunene.  

De prinsipielle fordelene ved prinsippet er knyttet til både demokratihensyn, effektivitet, 
likhetshensyn og autonomi. Demokratifordelene henger sammen med muligheten til direkte 
demokratisk styring og kontroll, mens det brede oppgaveansvaret skaper grunnlag for 
interessante politiske roller. En enhetlig oppgavefordeling bidrar til et likeverdig lokalt 
selvstyre i alle deler av landet. Effektivitetsfordelene kan utløses gjennom muligheten til å 
allokere ressurser på tvers av oppgaver, lokale incentiver for kostnadseffektive løsninger og 
det finansielle ansvarsprinsippet. Systemet legger til rette for en oversiktlig offentlig 
forvaltning. Systemet kan legge til rette for å sikre likeverdighet og rettferdig, og for staten er 
det en fordel at systemet gjør det mulig å utforme et enhetlig overføringssystem og enhetlig 
lovgrunnlag.  

Differensiert oppgavefordeling  
Et alternativ til generalistkommunesystemet kan være et differensiert kommunesystem, der 
kommunenes og det regionale folkevalgte nivåets lovpålagte oppgaveportefølje varierer ut fra 
forskjeller i kommunenes ressursmessige forutsetninger, som folketall, geografiske 
kjennetegn, inntektsmuligheter mv. Differensiert oppgavefordeling kan for eksempel 
innebære at store bykommuner overtar nåværende fylkeskommunale og statlige oppgaver, 
mens små kommuner fratas lovpålagte oppgaver som da vil måtte ivaretas gjennom 
interkommunalt samarbeid, av mellomnivået eller av statlig forvaltning.   

I Prop. 95 S (2013–2014) Kommuneproposisjonen 2015 heter det at regjeringen legger til 
grunn generalistkommuneprinsippet ved reformen. Samtidig åpner regjeringen opp for å 
vurdere prinsippet på nytt dersom resultatet av de lokale strukturprosessene blir en fortsatt 
svært heterogen kommunestruktur. Det heter følgende: ”Det er en forutsetning for overføring 
av nye oppgaver til kommunene at kommunene har blitt større og mer robuste. Dersom 
resultatet av de lokale strukturprosessene blir en svært heterogen kommunestruktur med 
kommuner av svært varierende størrelse, vil spørsmål om pålagt interkommunalt samarbeid 
og oppgavedifferensiering hvor de største kommunene kan få nye oppgaver bli aktualisert. 
Dette er tema som vil inngå i stortingsmeldingen om nye oppgaver til større og mer robuste 
kommuner”.  

Differensiert oppgavefordeling legger til rette for å legge oppgaver til kommuner og det 
folkevalgte regionale nivå ut fra den enkeltes evne til å ivareta oppgaveløsningen. 
Differensiert oppgavefordeling tar utgangspunkt i et fleksibelt syn på kommuneinstitusjonen: 
De ulike lokale forutsetningene som eksisterer i Norge, ikke minst i geografi og 
befolkningsgrunnlag, kan legges til grunn for en variert forvaltningsutforming. Dette kan åpne 
for å høste desentraliseringsgevinster i form av bedre behovstilpasning, mer effektiv 
ressursbruk ved at flere oppgaver kan løses på lavere nivå (desentralisering til noen 
kommuner) og det kan legge grunnlag for å vitalisere lokalpolitikken gjennom større 
oppgaveansvar lokalt. Oppgavedifferensiering kan også innebære at kommunale og 
fylkeskommunale oppgaver enkelte steder løses av ett forvaltningsnivå (Oslo-modellen) og 
dermed bidra til en enklere og mer oversiktlig forvaltningsstruktur for innbyggerne. En slik 
modell kan innebære at det regionale folkevalgte nivået har ulike oppgaver avhengig av 
kjennetegn ved kommunene og kommunestrukturen i egen region.  
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En motforestilling mot differensiert oppgavefordeling gjelder mulige ulemper som følger av 
en mer differensiert (fragmentert) forvaltnings- og ansvarsstruktur og tilhørende behov for en 
spesialdesignet eller oppgavespesifikk statlig styring og kontakt med kommunene. I den 
sammenheng skal det påpekes at lokalforvaltningen kan fremstå mer uoversiktlig, komplisert 
og mindre rasjonell. Dersom for eksempel større bykommuner overtar nåværende 
fylkeskommunale oppgaver, vil det fortsatt kunne kreve et mellomnivå eller pålagt formalisert 
samarbeid om kjerneoppgaver for ivaretakelse av for eksempel videregående opplæring i 
distriktene og omlandet rundt storbyene. Det er krevende kompetansemessig og 
ressursmessig, gitt et lite innbyggergrunnlag. En annen motforestilling er knyttet til de 
demokratiske egenskapene ved et slikt system, ved at borgernes stemme ved lokalvalgene får 
ulik vekt. Noen velgere vil avgi stemme til en folkevalgt forsamling som har omfattende og 
bredt ansvar, mens for andre borgere vil den direkte påvirkningsmuligheten være avgrenset til 
å gjelde noen av de samme oppgavene. Det vil også reises demokratiske utfordringer knyttet 
til å trekke de folkevalgte til ansvar gjennom stemmegivning, for de oppgavene som styres 
gjennom indirekte valg (interkommunalt samarbeid).  

Kommunal og fylkeskommunal organisasjonsfrihet  
Med kommuneloven av 1992 ble de statlige kravene til kommunale organisering redusert og 
prinsippet om kommunal organisasjonsfrihet ble lagt til grunn. Organisatoriske bestemmelser 
på særlovsområdene ble i hovedsak fjernet eller sterkt nedtonet. Loven gir kommuner og 
fylkeskommuner frihet til selv å organisere sin virksomhet og oppgaveløsning, herunder 
hvorvidt oppgaver bør løses gjennom interkommunalt samarbeid. Et viktig siktemål var å 
legge til rette for en mer hensiktsmessig og effektiv drift ved å tilpasse den kommunale 
organiseringen til forholdene lokalt. 

Vurdering og konklusjon  
Arbeidsgruppen ser argumenter for at eventuelle store og funksjonelle bykommuner kan 
ivareta fylkeskommunale oppgaver. Det følger prinsippet om at lavest mulige effektive nivå 
bør ivareta ansvaret for oppgaver og samorganisering av oppgaver som bør ses i 
sammenheng. Imidlertid mener arbeidsgruppen at konsekvensene av en slik modell vil være 
en komplisert forvaltningsstruktur, ulike betingelser for lokaldemokratiet og en svekkelse av 
hensynet til koordinerte og likeverdige tjenester uavhengig av bosted i by eller i omlandet 
rundt/distriktene. Arbeidsgruppen går inn for en videreføring av generalistkommunene med 
en tilnærmet lik oppgavefordeling i kommunene og det regionale folkevalgte nivå og peker på 
de ovennevnte fordelene ved generalistkommuneprinsippet knyttet til både demokratihensyn, 
effektivitet, likhetshensyn og autonomi.  

Imidlertid ser arbeidsgruppen at det ved en enhver tenkelig kommunestruktur vil være noen 
kommuner som vil ha et relativt lavt innbyggertall. Det kan også være tilfelle ved endret 
regionstruktur. Ved vurdering av oppgavefordelingen vil arbeidsgruppen vektlegge det store 
flertallet av kommunenes og det folkevalgte regionale nivås evne til å ivareta 
oppgaveløsningen.  

Arbeidsgruppen legger til grunn at oppgavefordelingen som hovedregel ikke skal basere seg 
på omfattende interkommunalt samarbeid om tjeneste- og utviklingsoppgaver av stor 
betydning for innbyggere og næringsliv. Imidlertid legger gruppen til grunn at det kan være 
hensiktsmessig med samarbeid om administrative funksjoner og samarbeid om små og 
spesialiserte tjeneste- og utviklingsoppgaver. Gruppa vil også legge til at interkommunalt 
samarbeid vil være et nødvendig supplement til enhver struktur og oppgavefordeling, og at 
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vurderinger behovet av samarbeid må tilligge den enkelte kommune/fylkeskommune i tråd 
med prinsippet om kommunal organisasjonsfrihet.   

2.5 Rollefordelingen - regionalt folkevalgt nivå og fylkesmannen  
Arbeidsgruppen mener at alle oppgaver unntatt tilsyns- og kontrolloppgaver bør ligge til et 
folkevalgt nivå, jf. drøftingen i kap 2.2. Det innebærer at utviklingsoppgaver, 
tjenesteproduksjon, forvaltningsoppgaver og veiledning bør ivaretas av kommunene eller det 
regionale folkevalgte nivå avhengig av oppgavenes krav til innbyggergrunnlag og 
funksjonalitet.   

Arbeidsgruppen mener staten skal ha ansvaret for oppgaver som innebærer tilsyn, 
klagesaksbehandling og kontroll med kommuner og det folkevalgte regionale nivå etter 
kommunelovens, forvaltningslovens og særlovenes bestemmelser.  

Når det gjelder innsigelsesmyndigheten vil arbeidsgruppen peke på at det er kommunenes 
ansvar å ivareta nasjonale og vesentlige regionale interesser gjennom kommunal planlegging. 
Innsigelse kommer inn som en unntaksbestemmelse der kommunen har unnlatt å ta hensyn til 
disse interessene. Det regionale folkevalgte nivå vil som hovedregel ha 
innsigelsesmyndigheten på de oppgaveområder som nivået har ansvaret for slik tilfellet i dag 
er på for eksempel kulturminneområdet. Innsigelsesansvaret og fagansvaret må ligge til 
samme organ. Det regionale folkevalgte nivå skal ikke kunne gripe inn i kommunenes 
prioriteringer og oppgaveløsning med mindre dette er i strid med nasjonale interesser og 
vesentlige regionale interesser (herunder føringer i regionale planer) eller som følge av ansvar 
for sektorlovgivning (slik tilfellet i dag er innenfor kulturminneforvaltningen).   

Boks 2.2 Fylkesmannens hovedoppgaver i dag (Kilde FAD 2011- fylkesmannsrollen – 
utvikling og utfordring) 

Fylkesmannsembetene er fylkesbaserte statlige forvaltningsorganer. De har departementer, direktorater og 

sentrale tilsyn som oppdragsgivere og i hovedsak kommunene som adressater. Fylkesmannens oppgaver kan 

grovt deles i fem grupper:  

- For det første er Fylkesmannen sektormyndighet på en rekke viktige politikkområder. Som 

sektormyndighet representerer Fylkesmannen 12 departementer og ni underliggende direktorater og 

sentrale tilsyn.  

- For det andre er Fylkesmannen regional samordningsmyndighet for staten. I dette ligger en forventning 

om statlig samordning og samarbeid i hovedsak rettet inn mot kommunene.  

- For det tredje er Fylkesmannen rettssikkerhetsmyndighet som klageinstans overfor vedtak som treffes i 

kommuneforvaltningen og som tilsynsmyndighet blant annet på viktige velferdsområder som forvaltes av 

kommunene.  

- For det fjerde skal Fylkesmannen - med utgangspunkt i sin rolle som regjeringens representant - virke til 

gagn og beste for fylket og ta de initiativ som finnes påkrevd.  

- Og for det femte skal Fylkesmannen holde sentrale myndigheter orientert om viktige spørsmål i fylket, og 

formidle informasjon til kommunale, fylkeskommunale og statlige organ om forhold som antas å berøre 

deres virksomhet.  
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3 Drøfting av oppgavefordelingen  
3.1 Folkevalgte regioners utviklingsrolle - samspill og tilpasning   
Fylkeskommunen er tjenesteprodusenter og samfunnsutviklere.  Kjernen i det regionale 
utviklingsansvar er å skape en helhetlig og ønsket samfunnsutvikling for egne lokalmiljøer og 
regioner. De ulike områder av landet og de ulike deler av kommunene og fylkene, har 
forskjellige forutsetninger og behov, ønsker og prioriteringer endres over tid og krever en 
politikk tilpasset det lokale og regionale terrenget. Lokal og regional tjenesteproduksjon og 
utvikling krever også en bred tverrsektoriell innsats. Regionalt utviklingsarbeid handler om å 
se koplinger mellom ulike sektorer og utvikle strategier for å fremme den 
samfunnsutviklingen en ønsker i egne lokalsamfunn og regioner.  For fylkeskommunene 
innebærer det å se egne og andres ansvarsområder i sammenheng og å utvikle 
sektorovergripende perspektiv og tiltak. Hovedsaken med regional utvikling er å skape 
merverdi. Som politisk organ skal fylkeskommunen utforme en helhetlig politikk for et 
geografisk område, noe som også innebærer å tilpasse og samordne nasjonal sektorpolitikk til 
regionale utfordringer. 

Boks 3.1 Eksempler på forvaltningsoverskridende tiltak og prosjekter  

- Opera Nordfjord - Sogn og Fjordane 

- Interkommunal kyssoneplan - Sør-Trøndelag 

- Kunnskapsparken Helgeland - Nordland  

- Hoppid.no – forsterket førstelinje næringsutvikling – Møre og Romsdal  

- Kilden Teater- og Konserthus for Sørlandet – Vest-Agder  

- Regional plan og bærekraftig arealpolitikk – Vestfold  

En viktig begrunnelse for at fylkeskommunene er gitt og tar ansvar for en betydelig del av 
utviklingsoppgavene er at kommunene ofte er for små til alene å møte regionale utfordringer. 
Fylkeskommunene ivaretar oppgavene som krever et større befolkningsgrunnlag enn 
kommunene og/eller et kommuneoverskridende perspektiv for funksjonell oppgaveløsning. 
Nær sagt hvilken som helst tenkt kommunestruktur vil innebære behov for 
kommuneoverskridende perspektiver på viktige utviklingsområder.  

Det regionale utviklingsansvaret innebærer at fylkeskommunene skal ivareta ulike funksjoner 
med tilhørende ulike krav, forventninger, roller og arbeidsformer. Fylkeskommunen ivaretar 
funksjoner som:  

- Sektormyndighet med et lovpålagt ansvar for flere oppgaveområder for eksempel 
samferdsel, kulturminner og forvaltning av spillemidler.  

- Regional myndighet, som leder av regionale planprosesser og vedtaksmyndighet og som 
innsigelsesmyndighet  

- Veileder og kompetansebase for kommune og stat innenfor for eksempel, 
næringsutvikling kulturminneforvaltning og planlegging.  

- Interessehevder overfor omverdenen på vegne av lokale og regionale aktører   
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- Prosessleder i utviklingsarbeid.   

- Tilskuddsforvalter, herunder overføringer til kommunene, regionråd og Innovasjon Norge.  

- Betydelig medeier i bedrifter og samfunnsinstitusjoner, for eksempel kulturinstitusjoner, 
energiselskaper og transportselskaper.   

- Deleier av nærregionale enheter, for eksempel næringsparker, karrieresentre, studiesentre 
mv  

Som økonomisk støttespiller har fylkeskommunene i distriktene langt større betydning som 
samarbeidspart for partnerne og mottakere av støtte, enn fylkekommunene i mer tettbebodde 
områder av landet.  Fylkeskommuner som omfatter kommuneoverskridende byområder har en 
presumptivt viktig rolle for å ivareta regionale hensyn, f eks som vegeier, ansvarlig for 
kollektivtransporten, regional planmyndighet og deltaker i styringen av bompengepakker. I 
disse områdene med stort press på arealene og mange arealkonflikter, har fylkeskommunene 
en viktig rolle som regional planmyndighet ved å samordne arealinteressene gjennom 
regionale planprosesser og bidra til å skape forutsigbarhet om arealbruken. I distriktene er 
fylkeskommunene inne på bompengesiden, både når det gjelder finansiering og garantier 
(enkeltprosjekt).    

Boks 3.2 Målene for forvaltningsreformen  

Forvaltningsreformen ble gjennomført med virkning fra 1. januar 2010. Reformen skulle bidra til å realisere 

følgende mål (Stortingsmelding nr. 12 (2006-2007) Regionale fortrinn – regional framtid): 

- Forsterket folkestyre og demokrati på lokalt og regionalt nivå gjennom desentralisering av makt og 

myndighet og klar ansvarsdeling mellom forvaltningsnivåene. 

- Verdiskaping og sysselsetting basert på lokale og regionale fortrinn og forutsetninger til beste for 

innbyggere og næringsliv, som sikrer det framtidige grunnlaget for velferden i samfunnet. 

- En mer samordnet og effektiv offentlig forvaltning ved at ulike sektorer ses i sammenheng innenfor den 

enkelte region. 

- Effektiv ivaretakelse av nasjonale mål som for eksempel likeverdige tjenestetilbud og rettssikkerhet for den 

enkelte.  

Det internasjonale arbeidet er en viktig del av den regionale utviklingspolitikken. Inter-
nasjonale avtaler er viktige rammefaktorer. Internasjonalt samarbeid, erfaringsutveksling og 
politikkutvikling gir innspill til løsning på regionale utfordringer. Mye av det internasjonale 
engasjementet på fylkeskommunalt nivå i dag løses i samarbeid med andre fylkeskommuner – 
gjennom landsdelssamarbeid og flerfylkesamarbeid. Dette skjer både fordi det er behov for å 
være større når man opptrer ute og fordi ressursbehovet er for stort til at hver enkelt 
fylkeskommune kan følge dette opp alene. Alle fylkeskommuner er medeiere i ett av seks 
regionkontor i Brussel.  

Norge har siden 1996 deltatt i Interreg-samarbeidet der fylkeskommunene er sterkt involvert. 
Interreg er EUs program for å fremme sosial og økonomisk integrasjon over landegrensene 
gjennom regionalt samarbeid. Statlige og regionale økonomiske ressurser finansierer 
fylkeskommunenes innsats. Norge deltar i 11 Interreg-programmer langs hele grensen til 
Sverige, Finland og Russland og transnasjonale programmer som dekker henholdsvis 
Østersjøen, Nordsjøen og Nord-områdene. 
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3.2 Fylkeskommunale oppgaver i dag  
De viktigste oppgavene til fylkeskommunene er videregående opplæring, tannhelse, 
fylkesveger og -vegferjer, kollektivtransport, kultur og idrett, folkehelse og regional 
planlegging og -utvikling.  

Det økonomiske omfanget av fylkeskommunenes samlede virksomhet er betydelig. 
Fylkeskommunene sysselsetter om lag 42 500 personer1. I statsbudsjettet for 2014 anslås de 
totale frie inntekter (skatt og rammetilskudd) for fylkeskommunene til å bli om lag 58 mrd 
kroner i 2014 (Oslos fylkeskommunale oppgaver inkludert). I tillegg kommer inntekter fra 
bl.a. øremerkede tilskudd, formuesinntekter, gebyrer og kapitalinntekter. Teknisk 
bergegningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi (TBU) anslår at de samlede 
inntekter var om lag 67 mrd kroner i 20122 (eks Oslo). Fylkeskommunenes brutto 
driftsutgifter3 i 2012 som samlet var på i overkant av 63 mrd kroner i 2012 fordelte seg slik på 
hovedsektorene i 2012:   

Figur 3.1 Fylkeskommunenes utgifter fordelt etter sektor (Kilde: TBU nov 2013)  

 

 

 

                                                 
1http://www.ks.no/tema/Arbeidsgiver/lpas/Beregningshjelp/Personalstatistikk-for-kommunal-og-fylkeskommunal-sektor-i- 

2012/ 

 
2 http://www.regjeringen.no/upload/KRD/KOMM/TBU_Rapport_29_11_2013.pdf 

 
3 I rapporten brukes brutto driftsutgifter for å illustrere omfanget/størrelsen på oppgaven.  
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Tabell 3.1 Oppsummering av fylkeskommunenes - oppgaver, omfang og lovhjemmel (Kilde 
TBU november 2013)    

Oppgave  Lov, føringer mv. Omfang mill kr brutto 

driftsutgifter
4
 

Videregående skoler  Opplæringsloven 28 100 (Brutto investerings-

utgifter ca 3,8 mrd kr) (26 000 

ansatte) 

Fagopplæring arbeidslivet  Opplæringsloven 2 600 

Voksenopplæring  Opplæringsloven 400 

Regionale forskningsfond Føringer for forvaltningen gitt i bestemmelser gitt av KD 200 

Fylkesveger  Vegloven 6 300 (Brutto investerings-

utgifter 7,9 mrd kr) 

Fylkesvegferjer  Vegloven 1 700 

Kollektivtransport  Opplæringsloven skoleskyss (grunnskole og vdg. skole). 

Yrkestransportloven løyver 

11 350 

Tannhelse  Tannhelseloven 2 850 (3250 ansatte) 

Folkehelse  Folkehelseloven Ikke angitt  

Kulturminnevern  Kulturminneloven 400 

Bibliotek  Bibliotekloven 200 

Museer  350 

Kunstformidling  Kulturloven
5
  600 

Idrett  Forvaltning av spillemidler gitt i forskrift fra KUD  800 

Andre kulturaktiviteter  Kulturloven 350 

Friluftsliv–miljø   EUs vanndirektiv, viltloven, laks- og innlandsfiskloven, 

friluftsloven 

150 

Landbruk  Føringer er gitt i oppdragsbrev fra LMD 20  

Marin sektor  Akvakulturloven, havressursloven Ikke angitt  

Regional planlegging  Plan- og bygningsloven Ikke angitt  

Tilrettelegging for 

næringsutvikling  

Føringer for forvaltningen av øremerkede utviklingsmidler 

gitt i oppdragsbrev fra KMD.  

3 500 

                                                 
4 Kilde TBU- rapport november 2013 (2012 tall). Tallene er rundet av til nærmeste 50.  
5 Kulturloven gir overordnede føringer. Det heter at kommunen og fylkeskommunen skal sørge for økonomiske, 

organisatoriske, informerende og andre relevante verkemidler og tiltak som fremmer og legger til rette for et bredt egg til 
rette for et bredt spekter av kulturvirksomhet regionalt og lokalt. 
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Boks 3.3 Forvaltningsreformen - nye fylkeskommunale oppgaver fra 2010 

- Pådriver- og samordningsfunksjon for folkehelsearbeidet i fylket.  

- Overtakelse av rettigheter og forpliktelser ved omklassifisering av store deler av det øvrige riksvegnettet 

med tilhørende ferjestrekninger. 

- Tildeling av tillatelser etter akvakulturloven til oppdrett av matfisk av anadrome og marine arter, og 

havbeite, samt myndighet til å avgjøre søknader tilknyttet eksisterende tillatelser og lokaliteter.  

- Ansvaret for å fordele spillemidler til kulturbygg.  

- Veilede og medvirke til kvalitetsutviklingstiltak på grunnopplæringsfeltet, som blant annet kan gi god 

sammenheng mellom grunnskolen og videregående opplæring. 

- Drifts- og finansieringsansvaret for fagskolene.  

- Ansvaret for virkemidler knyttet til styrking av rekruttering, kompetanseheving og likestilling i landbruket. 

Innenfor verdiskaping i landbruket skal fylkeskommunene bl.a. overta fylkesmannens rolle i 

verdiskapingsprogrammene i landbruket.  

- Friluftsforvaltning  

- Bestandsforvaltning av høstbare, ikke-truete viltarter og innlandsfisk.. 

- Tilskuddsmidler innen friluftsliv og viltforvaltning.  

- Utvalgte fylkeskommuner overtok rollen som vanneregionmyndighet.  

- Myndighet til å treffe vedtak etter vannressursloven § 8 i konsesjonssaker om mini- og mikrokraftverk 

inntil 1 MW.  

- Fylkeskommunene skal samarbeide gjennom sju nyopprettede regionale forskningsfond.  

- Fylkeskommunalt eierskap til Innovasjon Norge (samlet 49 prosent)  

- Ansvaret for å oppnevne halvparten av de eksterne styremedlemmene ved de statlige høyskolene.  

- Ansvaret for oppnevning av styreledere og styremedlemmer til region-/landsdelsinstitusjoner og 

knutepunktinstitusjoner på kulturområdet.  

Med utgangspunkt i arbeidsgruppens mandat og prinsippene for oppgavefordelingen, drøftes 
nedenfor oppgavefordelingen med hovedvekt på nåværende fylkeskommunale oppgaver og 
oppgaver som i dag er tillagt staten. I tilegg drøftes enkelte kommunale oppgaver.  

3.3 Videregående opplæring  

Beskrivelse av oppgaver og ansvar  
Innenfor utdanningsområdet utgjør videregående skole det desidert største oppgaveområdet 
målt i økonomi og antall sysselsatte. Antall lærere ansatt i fylkeskommunale skoler er 
nærmere 26 000. De samlede brutto driftsutgifter til videregående skoler på over 27,5 mrd 
kroner i 2012. Fylkeskommunenes brutto investeringer innenfor videregående opplæring har i 
perioden 2010-2012 ligget på om lag 3,8 mrd kroner. Utgiftene til fagopplæring i arbeidslivet 
og voksenopplæring på nærmere 3 mrd kroner i 2012. Fylkeskommunene finansierer sine 
utgifter til videregående opplæring i hovedsak av frie inntekter. I skoleåret 2012-2013 var det 
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349 fylkeskommunalt eide videregående skoler. Gjennomsnittlig har en videregående skole 
450 elever per skole, men det er store variasjoner. I mange kommuner er det ikke lokalisert 
videregående skoler. Nedenfor er hovedfunksjonene og brutto driftsutgifter innenfor 
videregående opplæring presentert.  

Figur 3.2 Fordeling av hovedfunksjonene og brutto driftsutgifter videregående opplæring. 
Tall i 1000 kr. (Kilde: TBU nov 2013)  

4 719 747

4 972 768

8 288 514

6 603 777

238 299

401 613

2 579 633

Fordeling av hovedfunksjonene videregående opplæring – brutto 

driftsutgifter 2012, Tall i 1000 kr

Studiespesialisering

Yrkesfag

PP-tjeneste og spesielle undervisningsformål

Forvaltning, lokaler,internater

Landslinjer

Voksenopplæring etter opplæringsloven
 

Fylkeskommunene har ansvar for å planlegge, dimensjonere, koordinere inntak, drifte og 
ivareta faglig kvalitet og utvikling innen videregående opplæring. Rammebetingelsene for 
fylkeskommunene er lagt gjennom opplæringsloven. Fylkeskommunene skal oppfylle retten 
til videregående opplæring etter opplæringsloven for alle som er bosatt i fylket. 
Fylkeskommunenes forpliktelser gjelder både overfor ungdom med opplæringsrett, voksne 
med rett og personer uten opplæringsrett. Mange fylkeskommuner praktiserer fritt skolevalg i 
hele fylket eller i deler av fylket i inntaksregioner. Om lag 10-15 % av elevene i videregående 
skole får inntak på særskilt grunnlag. I regjeringserklæringen heter det at regjeringen vil gi 
elevene i den videregående opplæringen rett til fritt skolevalg, men foreløpig har ikke 
departementet kommet med nye bestemmelser om fritt skolevalg.  

Fylkeskommunen skal etter oppdrag fra departementet, veilede om og bidra til 
kvalitetsutviklingstiltak som bl.a. kan gi god sammenheng mellom grunnskolen og 
videregående opplæring. Det er fylkeskommunene som bestemmer egen skolestruktur 
innenfor lovens bestemmelser. Videregående opplæring er også del av fylkeskommunenes 
samlede utviklingsoppdrag der bl.a. skolenes linjetilbud, fagopplæring og etter- og 
videreutdanning for voksne må utvikles i nær dialog med næringslivet, offentlige 
arbeidsgivere og UoH sektoren.  

Fylkeskommunene har også ansvaret for videregående opplæring i institusjoner og fengsler. 
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Nærmere om tilbudsplikten til fylkeskommunene  

Videregående opplæring skal føre fram til studiekompetanse, yrkeskompetanse eller 
grunnkompetanse. Grunnkompetanse betyr i denne sammenheng all opplæring som ikke fører 
til full studie- eller yrkeskompetanse. Den videregående opplæringen er organisert i 
studieforberedende og yrkesfaglige utdanningsprogram. Kunnskapsløftet ble innført høsten 
2006 i grunnskole og i videregående skole, og samtlige fylkeskommuner er pliktige til å tilby 
12 utdanningsprogram. Det er 3 studieforberedende utdanningsprogram. Disse er 
utdanningsprogram for:   

- studiespesialisering med formgivingsfag og studiespesialisering uten formgivingsfag 

- idrettsfag  

- musikk, dans og drama 

Det er 9 yrkesfaglige utdanningsprogram. Disse er utdanningsprogram for  

- bygg- og anleggsteknikk 

- design og håndverk 

- elektrofag 

- helse- og oppvekstfag 

- medier og kommunikasjon 

- naturbruk 

- restaurant- og matfag 

- service og samferdsel 

- teknikk og industriell produksjon 

Opplæringen i skole omfatter normalt videregående trinn 1 (Vg1), videregående trinn 2 (Vg2) 
og videregående trinn 3 (Vg3). Hvert trinn skal normalt ha en lengde på ett skoleår. 

Fagopplæringen omfatter normalt to års opplæring i skole (Vg1 og Vg2) og ett års opplæring 
(Vg3) fordelt over to års læretid i bedrift (hovedmodellen). Det finnes imidlertid 
utdanningsløp som avviker fra hovedmodellen.  

Bestemmelser om fag- og timefordelingen og tilbudsstrukturen som gjelder skoleåret 2013-
2014, går fram av Utdanningsdirektoratets rundskriv 1-20136. Tilbudsstrukturen viser den 
fastsatte inndelingen av utdanningsprogrammene i årstrinn og programområder for Vg1, Vg2, 
Vg3 opplæring i bedrift for alle utdanningsprogram. Noen programområder på Vg2 har, i 
tillegg til inntak fra Vg1 i eget utdanningsprogram, også inntak fra Vg1 i andre 

                                                 

6 http://www.udir.no/Upload/Rundskriv/2013/Udir-1-2013-Vedlegg-2.pdf 
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utdanningsprogram. Dette kalles kryssløp. Gyldige kryssløp framgår også av linken i fotnoten 
nedenfor.  

For å få vitnemål som gir studie- eller yrkeskompetanse, må kandidaten ha fullført og bestått 
ett av løpene (Vg1, Vg2, Vg3/opplæring i bedrift), med kravene til fagsammensetning og 
timeomfang, jf. linken i fotnote 7. Alle timetall i teksten og i tabellene er minstetimetall som 
elevene har rett til å få og som skoleeier må tilby. Skoleeiere står fritt til å tilby flere timer. 

Figur 3.3 Tilbudsstrukturen i videregående opplæring (Kilde: Meld. St. 20 (2012–2013) På 
rett vei) 

 

Figuren viser de to hovedveiene gjennom videregående opplæring. Den studieforberedende 
veien omfatter tre utdanningsprogrammer som fører fram til generell studiekompetanse som 
gir adgang til høyere utdanning. Den yrkesfaglige veien omfatter ni utdanningsprogrammer 
som til sammen fører fram til i underkant av 200 fag- eller svennebrev og yrkeskompetanser. 
De fleste yrkesfag er basert på 2+2-modellen med to år i skole og to år i virksomhet, men det 
eksisterer flere alternative gjennomføringsmodeller, for eksempel å ta hele opplæringen i 
bedrift.  

Fullført og bestått fag- og yrkesopplæring gir mulighet for videre utdanning ved en fagskole, 
og fra visse yrkesfaglige utdanningsprogrammer er det mulig å gå direkte til relevante høyere 
utdanninger, såkalt y-vei. Elever på yrkesfag kan også velge å ta påbygging til generell 
studiekompetanse.  

Det er dessuten mulig å ta fag- og svenneprøve som praksiskandidat på grunnlag av allsidig 
praksis i faget. Praksis må normalt være 25 prosent lengre enn den fastsatte opplæringstiden, 
jf. opplæringsloven § 3-5. Praksiskandidatene er fritatt fra kravet om fellesfag.  

Inntak   

Det er den enkelte fylkeskommunene som selv står for administreringen av søknader og 
inntak til videregående opplæring. I den sammenheng samarbeider fylkeskommunene 
gjennom felles informasjonstjeneste (vilbli.no) og felles nettsted for søknad om videregående 
opplæring (vigo.no).   
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Mulighetene for skolegang i andre fylker varierer mellom fylkene. Noen fylker samarbeider 
tett om et felles opplæringstilbud eller utveksling av elever, andre gjør det ikke. I mange 
tilfeller kjøper en skoleplasser i andre fylker, f.eks. hvis opplæringstilbudet ikke finnes i eget 
fylke, eller dersom elever bor i nærheten av en videregående skole som ligger på den andre 
siden av fylkesgrensen.  

Nasjonale / landsdekkende linjer 

Landslinjer og landsdekkende tilbud for videregående opplæring finnes bare i noen fylker. 
Alle kan søke disse programmene, og søkere fra hele landet står likt ved inntak. Staten 
finansierer deler av driften til slike tilbud og i mange tilfeller må den enkelte 
fylkeskommunene dekke vesentlige kostnader knyttet til nødvendige investeringer i 
bygninger og utstyr.    

Lærling- og opplæringsplasser i bedrift.  

Dimensjonering av videregående opplæring er en balanse mellom elevenes ønsker og 
behovene for kompetanse i arbeidslivet og høyere utdanning. Dette krever et godt 
kunnskapsgrunnlag om behovene i et fremtidig samfunns- og arbeidsliv. Som regional 
utviklingsaktør har skolene som oppgave å videreutvikle samarbeidet med lokale bedrifter 
med tilknytning til skolen gjennom felles læringsarena og felles opplæringsansvar. Gjennom 
dimensjoneringsprosessen fastsetter fylkeskommunen hvilke typer utdanning som tilbys, og 
antallet elevplasser som opprettes innenfor hvert utdanningsprogram.  
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Boks 3.4: Formidlingsprosessen lærling- og opplæringsplasser i bedrift - eksempel fra 
Oppland  

- Søknadsfrist på læreplass i Vigo 1. mars markerer oppstart av prosessen. Søkerlister distribueres 

elektronisk til alle opplæringskontor og enkeltstående bedrifter gjennom Vigo Bedrift i løpet av den første 

uken etter 1. mars. Søkerlistene oppdateres jevnlig (flere ganger per uke), slik at bedriftene alltid har 

tilgang til alle tilgjengelige søkere 

- Det registreres søkere inn gjennom hele formidlingsprosessen, uavhengig av søknadsfristen i Vigo.  I 

Oppland distribueres alle søkere ut til bedrift, både søkere med og uten rett, og søkere fra andre fylker. 

- Det kjøres jevnlig rapporter for å hente ut informasjon om hvilke kandidater som er formidlet gjennom 

Vigo Bedrift, og dette oppdateres mot andre interne systemer. I tillegg registreres kontrakter og meldinger 

om formidlede fra bedrifter og opplæringskontor fortløpende gjennom hele formidlingsperioden.  

- Fra ca tidlig juni kontaktes samtlige ikke-formidlede søkere per SMS for å få tilbakemeldinger om status. Da 

får vi alltid flere meldinger om søkere som er formidlet som ikke er registrert inn hos oss enda. SMS-

kontakten gjentas flere ganger gjennom formidlingsperioden 

- Fra tidlig sommer begynner de fagansvarlige med tettere oppfølging av sine søkere, og ringer opp søkere 

som ikke er formidlet for å høre om det er måter vi kan bistå dem på. Dette arbeidet fortsetter utover 

resten av formidlingsperioden 

- Ved fastsetting av standpunktkarakterer i juni vaskes søkerlistene, og de som er ukvalifisert (har mer enn 

to stryk) tas ut og får skriftlig beskjed om at de ikke er kvalifisert til læreplass. Disse vil da kunne søke 

opplæringskontrakt i stedet. 

- Senest 15. august sendes det ut tilbud om alternativt Vg3 til alle gjenværende søkere. Tilbudene etableres 

da utover høsten, men fokus er fortsatt på å få søkerne ut i bedrift. 

- I august/september blir samarbeidet med OT tettere, de får tilgang til gjenværende søkere fra egen 

kommune/region, og følger opp disse lokalt. 

- I september og oktober er det et omfattende arbeid med å få de gjenværende søkerne ut i bedrift, og alle 

fagansvarlige jobber aktivt med dette. 

- Selve formidlingsprosessen er formelt over i oktober, og 1. november overføres gjenværende søkere med 

rett til OT. Det registreres likevel nye kontrakter etter denne datoen.  

- I 2014 brukes dessuten stimuleringstilskuddet til nye lærebedrifter på kr 50 000,- til å øke tilgangen på 

lærebedrifter. For å være kvalifisert må det ansettes en lærling med ungdomsrett. 

- Det jobbes aktivt med rekruttering av lærebedrifter i fag med stor oversøkning, som for eksempel barne- 

og ungdomsarbeiderfaget 

- Formidlingsansvarlig er ute på besøk i opplæringskontorene gjennom formidlingsperioden for å diskutere 

muligheter og utfordringer. De fagansvarlige er hele tiden i kontakt med bedrifter og opplæringskontor om 

sine fag 

- Det gjennomføres sommerskole i juli i de mest vanlige strykfagene for å kvalifisere søkere med stryk til 

læreplass. 

 

 

 

 

 

 

Nøkkeltall  
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Tabell 3.3 Nøkkeltall videregående opplæring (2012-2013) Fylkeskommunale skoler. Kilde 
Utdanningsdirektoratet7  

Indikator  Nøkkeltall  

Antall elever (Kunnskapsløftet) 182 171 

Antall skoler  349 

Antall lærere 25 803 

Sum årsverk for undervisningspersonale 21 484 

Antall elever per årsverk 8,8 

Driftsutgifter per elev
8
 140 086 

Driftsutgifter i studieforberedende utdanningsprogrammer per 

elev
9
 

61 435 

Driftsutgifter i yrkesfaglige utdanningsprogrammer per elev
10

 87 223 

Driftsutgifter til fagopplæring per lærling 59 334 

I følge Utdanningsdirektoratet11 varierer kostnadene for videregående opplæring relativt mye 
mellom fylkeskommunene. De smådriftsulempene man finner for kommuner med lavt elevtall 
og spredt befolkning, gjelder i noen grad også videregående opplæring. I tilegg spiller 
økonomien i fylkeskommunene en rolle og påvirker de indirekte utgiftene som ikke kan 
knyttes direkte opp mot et utdanningsprogram, for eksempel skolelokaler og skyss.  

                                                 
7 http://skoleporten.udir.no/default.aspx 

8 Brutto driftsutgifter til: 

- alle utdanningsprogrammer per elev 

- skolelokaler og internater i videregående opplæring per elev 

- pedagogisk ledelse og pedagogiske fellesutgifter per elev 

- spesialundervisning og særskilt tilpasset opplæring i videregående opplæring per elev 

- skoleforvaltning per elev  

9 Indikatoren viser brutto driftsutgifter alle utdanningsprogrammer, studieretninger og landslinjer i videregående 

skole per elev i videregående opplæring.  

10 Indikatoren viser korrigerte brutto driftsutgifter til yrkesfaglige utdanningsprogrammer og studieretninger i 

videregående skole per elev i videregående opplæring.  

 
11 http://www.udir.no/Tilstand/Utdanningsspeilet/Utdanningsspeilet/Utdanningsspeilet-2013/2-Ressurser/24-Kostnadene-til-

videregaende-opplaring-varierer-mellom-fylkene/ 
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Figur 3.4 Utgifter per elev for studieforberedende og yrkesfaglige utdanningsprogrammer 
fordelt etter fylke. Tall i kr 2012  

 

Tidligere vurderinger  
Arbeidsgruppen er ikke kjent med at Kunnskapsdepartementet, Utdanningsdirektoratet eller 
offentlige utvalg har foreslått endringer som innebærer andre løsninger enn at det regionale 
folkevalgte nivået har ansvar for oppgaven. Til tross for invitasjon til forsøk med kommunalt 
ansvar for oppgaveområdet i Bondevik II sin regjeringsperiode, har det ikke blitt gjennomført 
forsøk med totalansvar for oppgaveområdet. Imidlertid ivaretok Båtsfjord kommune i 
perioden 2003-2009 et forsøk avgrenset til drift av en videregående skole i egen kommune. 
Dette dreidde seg altså ikke om det ansvaret som ligger i opplæringsloven.   

Vurderinger og konklusjon 
Nivå - hvilke krav stiller videregående opplæring til funksjonalitet, fagmiljø og 
innbyggergrunnlag?   

Spørsmålet om hva som er lavest mulige effektive nivå for videregående opplæring må 
vurderes i lys av hensynet til effektivitet, kompetanse og oppgavens nedslagsfelt. 
Arbeidsgruppen vil peke på at organet med ansvar for videregående opplæring skal: 

- Samlet kunne tilby de 12 utdanningsprogrammene, mer enn 200 skolefag og enda flere 
lærefag. 

- Kunne koordinere og utvikle skolestrukturen samlet for fylket/regionen og tilrettelegge for 
særskilt undervisning og flere pedagogiske støttetjenester. 

- Planlegge, dimensjonere, drifte og ivareta faglig kvalitet og utvikling innen videregående 
opplæring.  

- Koordinere inntak og kunne praktisere fritt skolevalg innad og ev. mot andre skoleeiere.    
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- Ivareta forpliktelser både overfor ungdom med opplæringsrett, voksne med rett og 
personer uten opplæringsrett.  

- Ivareta ansvaret for videregående opplæring i institusjoner og fengsler.  

- Ivareta fagopplæring og utvikling av yrkesrettet tilbud i nær kontakt med arbeidsgiverne.  

Ansvaret for videregående opplæring krever betydelig bredde og stabilitet i tilbudet og 
oppgavene er sammensatte. Arbeidsgruppen mener det normgivende innbyggergrunnlag for 
videregående opplæring bør være i størrelsesorden 100 000 innbyggere. Samtidig ser 
arbeidsgruppen at Finnmark fylkeskommune med 75 000 innbyggere også kan ivareta 
ansvaret for oppgaven. Arbeidsgruppen vil også peke på at tilbudet på den enkelte skole bør 
fortrinnsvis bestå av en bred vifte av utdanningsprogrammer slik at elevens utdanningsvalg 
styres av valg av utdanningsprogram og ikke valg av skole. Skolene må være store nok til å 
sikre attraktive fagmiljøer med utviklingskompetanse og et robust pedagogisk fagmiljø. Dette 
må likevel veies opp mot bosettingsmønsteret og behovet for en mer desentralisert struktur i 
områder med spredt bosetting.  

I områder med sammenhengende tettsteder bør nivået som har ansvar for videregående 
opplæring i størst mulig samsvare med by- og tettstedsområdet av hensyn til sammenfall 
mellom elevenes ”sivile liv”, færrest mulig gjesteelever, en koordinert investerings- og 
driftsøkonomi og skysstruktur.  

Krever ansvaret for videregående opplæring utøvelse av politisk skjønn og vurdering? 

Etter arbeidsgruppens vurdering er videregående opplæring en oppgave hvor innslaget av 
politisk skjønn er fremtredende og nødvendig for å få til en god tilpasning til lokale forhold 
og oppfatninger. Innenfor nasjonalt opptrukne retningslinjer krever drift og utvikling av den 
videregående opplæringen prioriteringer når det gjelder for eksempel lokalisering og 
linjestrukturen på de videregående skolene, spørsmålet om fritt skolevalg og tilleggssatsinger 
for eksempel overfor spesielle grupper eller spesielle næringspolitiske satsningsområder. 
Videregående opplæring og den enkelte skoles tilbud er også del av fylkeskommunenes 
samlede utviklingsoppdrag som må utvikles i nær dialog med næringslivet, offentlige 
arbeidsgivere og UoH sektoren. I mange fylkeskommuner har den enkelte skole i oppdrag å 
være en aktiv aktør innenfor kompetanseheving og utviklingsprosesser i egen region og i 
samhandling med andre aktører.   

Videregående opplæring – kontaktflater og krav til sektorsamordning?  

De videregående skolene må handtere stadig større elevgrupper med et bredt spekter av 
utfordringer. Det krever nært samarbeid og god dialog med en rekke instanser, for eksempel 
helsevesen, spesielt innenfor psykiatri, NAV, BUF-etat, osv. Omfanget av spesialopplegg og 
tilpasset opplæring eskalerer, og behovet for kompetanse i skolen utover ordinær opplæring er 
stadig økende.   

Videregående skole bør ses i nær sammenheng med grunnskolen og PP-tjenesten for å følge 
opp intensjonene i opplæringsloven om å se grunnskoleopplæring og videregående opplæring 
som et sammenhengende opplæringsløp.    

Videregående opplæring er også del av det regionale utviklingsarbeidet. Skolenes 
lokalisering, linjetilbud, fagopplæring og tilbudet om en fleksibel etter- og videreutdanning 
for voksne i tråd med arbeidslivets behov, må utvikles i nær dialog med lokale myndigheter, 
næringslivet, offentlige arbeidsgivere og UoH sektoren.   
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Ansvaret for de 3 programmer som fører til generell studiekompetanse og de 9 yrkesrettede 
programmene må ivaretas av samme organ. En deling ville redusert potensialet om utvikling 
av mer robuste skoler med en bred vifte av utdanningsprogrammer og reduserer elevens 
valgmuligheter. I tilegg ville en deling gjøre det vanskelig for ansvarlig organ både å ivareta 
hensynet til store nok skoler og spesialiserte tjenester knyttet til for eksempel særskilt 
opplæring.  

Konklusjon  

Arbeidsgruppen mener det normgivende innbyggergrunnlag for videregående opplæring bør 
være i størrelsesorden 100 000 innbyggere og at ansvarlig organ sammenfaller med 
sammenhengende tettstedsområder der det er aktuelt.  Videregående opplæring en oppgave 
hvor innslaget av politisk skjønn er fremtredende og nødvendig for å få til en god tilpasning 
til lokale forhold og oppfatninger. 

3.4 Fagskoleutdanning 

Beskrivelse av oppgaver og ansvar   
Fra 2010 fikk fylkeskommunene ansvar for å sørge for at fagskoletilbudet tar hensyn til 
lokalt, regionalt og nasjonalt kompetansebehov. Fagskoleutdanning er yrkesrettede 
utdanninger som bygger på videregående opplæring eller tilsvarende realkompetanse. 
Fagskoleutdanning er regulert av lov om fagskoleutdanning (fagskoleloven). Det heter i loven 
at fylkeskommunen skal sørge for at det tilbys godkjent fagskoleutdanning som tar hensyn til 
lokalt, regionalt og nasjonalt kompetansebehov innenfor prioriterte samfunnsområder. 
Tilbydere av godkjent fagskoleutdanning kan søke fylkeskommunen om offentlig tilskudd. 
Godkjenning av fagskoler foretas av Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT). 
Brutto driftsutgifter til fagskoler var samlet på i overkant av 520 mill kroner i 2012.   

Vurderinger og konklusjon  
Den yrkesrettede fagskoleutdanningen er av stor betydning for utvikling av kompetanse. 
Argumentet for et regionalt ansvar er det samme som for den videregående opplæring og 
handler om at et folkevalgt mellomnivå kan bidra til tilrettelegging og i noen grad tilpasning 
av opplæringstilbudet på fagskolene.  

Imidlertid er det regionalpolitiske handlingsrommet smalere enn for videregående opplæring, 
og det er nasjonale organer som for eksempel ivaretar inntak og godkjenning av fagskoler. 
Arbeidsgruppen tilrår likevel at fagskoleopplæring fortsatt bør legges til det politiske 
mellomnivået, men mener større folkevalgte regioner bedre vil kunne ivareta 
oppgaveløsningen og legge rammer for større regionalpolitisk handlingsrom på området. I den 
sammenheng vil arbeidsgruppen peke på at dersom større folkevalgte regioner skulle få 
ansvaret for eksempel høgskolene, vil regionene kunne se fagskoler og høgskolene i en 
nærmere sammenheng.   

  

Boks 3.5 Mandat for Fagskoleutvalget12  

                                                 
12 http://www.regjeringen.no/nb/dep/kd/aktuelt/nyheter/2013/endringer-i-mandat-og-sammensetning-av-f.html?id=747635 
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Regjeringen har nedsatt et utvalg som skal avlevere en NOU innen utgangen av 2014.  

- Utvalget skal se på hvordan det best kan legges til rette for at studenter på en hensiktsmessig måte kan 

bevege seg mellom fagskoler og høyskoler og universiteter. 

- Utvalget skal gjøre en vurdering av hva det betyr at fagskoleutdanningen skal være yrkesrettet. 

- Utvalget vil kunne se på opptaksgrunnlag, herunder fagbrev og generell studiekompetanse samt 

læringsutbytte. 

- Det vil være aktuelt å endre betegnelsen fagskolepoeng etter at utvalget har foretatt en nærmere 

gjennomgang. 

- Utvalget skal vurdere dagens finansieringsordning for fagskoler og utrede alternative modeller for 

gjeninnføring av statlig finansiering av fagskolene. (Sistnevnte punkt endret etter at regjeringen Solberg tok 

over regjeringsansvaret)   

3.5 Skolen for sosialmedisinske institusjoner   

Beskrivelse av oppgaver og ansvar   
Skolen for sosialmedisinske institusjoner (SMI-skolen) ivaretar fylkeskommunens ansvar for 
å gi undervisning til elever i institusjon. Av opplæringsloven fremgår det at fylkeskommunen 
har plikt til å sørge for grunnskoleopplæring, spesialpedagogisk hjelp og videregående 
opplæring i institusjoner etter barnevernloven og i helseinstitusjoner.  

Vurderinger og konklusjon  
Begrunnelsen for et fylkeskommunalt ansvar for skolene er at den enkelte kommune som 
regel ikke har nok innbyggergrunnlag for at det skal være hensiktsmessig å ivareta oppgaven. 
Med større kommuner vil en vesentlig del av oppgavene og ressursene kunne overføres til 
kommunen. Barn i grunnskolealder utgjør den største delen av SMI-skolenes elevgrunnlag. Så 
lenge det folkevalgte regionale nivået har ansvaret for videregående skole er det antagelig 
rasjonelt at det folkevalgte mellomnivået også ivaretar ansvaret for SMI-elever i videregående 
opplæring. 

3.6 PP-tjenesten  

Kommunene og fylkeskommunenes oppgaver   
Kommunene og fylkeskommunene skal ha en pedagogisk-psykologisk tjeneste. Den 
pedagogisk-psykologiske tjenesten kan organiseres i samarbeid med andre kommuner eller 
med fylkeskommunen. Tjenesten skal hjelpe skolen i arbeidet med kompetanseutvikling og 
organisasjonsutvikling for å legge opplæringa betre til rette for elever med særlige behov. Den 
pedagogisk-psykologiske tjenesten skal sørge for at det blir utarbeidet sakkyndig vurdering 
der loven krever det. 

Omfanget av samarbeid om PP-tjenesten er relativt stort, herunder også samarbeid der 
fylkeskommunen inngår slik at PP-tjenesten dekker både grunnskole og videregående skole.  
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Statens oppgaver  
Statped er en nasjonal etat som gir spesialpedagogiske tjenester til kommuner og 
fylkeskommuner. Statpeds samfunnsmandat er å bidra til at barn, unge og voksne med 
særskilte opplæringsbehov gis muligheten til å være aktive deltakere i utdanning, arbeid og 
samfunnsliv. Statped gir bl.a. tjenester til kommuner og fylkeskommuner som skal medvirke 
til at barn, unge og voksne med særskilte opplæringsbehov får god og tilrettelagt opplæring. 
Statped er en nasjonal etat underlagt Utdanningsdirektoratet. Etaten er inndelt i fire regioner.  

Figur 3.5 Inter(fylkes)kommunalt samarbeid om PPT i Nordland (Kilde NIVI Analyse)  

 

Vurderinger og konklusjon   
Både fylkeskommuner og kommuner er pålagt å ha en PP-tjeneste. Kommunenes og 
fylkeskommunenes PP-tjenester samarbeider tett fra sak til sak, men også organisatorisk 
mange steder.  PP-tjenesten bør se det 13-årige opplæringsløpet i sammenheng. PP-tjenestene 
stiller krav til kompetanse og kapasitet og et visst etterspørselsgrunnlag og kan være aktuell 
som en oppgave det regionale folkevalgte nivå kan ta ansvaret for på vegne av kommunene 
som skoleiere. Dersom PP-tjenesten legges til regionalt folkevalg nivå vil det bidra til å skape 
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ønsket/nødvendig avstand mellom tjenesten og den enkelte skole.  Arbeidsgruppen vil legge 
til at mange av Statpeds oppgaver og kompetanse kan ivaretas av mellomnivået eller større 
kommuner. Nåværende ordning innebærer at staten innehar betydelige fagmiljøer, selv om det 
er kommunene og fylkeskommunene som har ansvaret for PP-tjenesten til egne elever.    

3.7 Barnevern     

Kommunenes oppgaver   
Barnevernets ansvar og oppgaver er regulert av barnevernloven. Hovedoppgaven til 
barnevernet er å sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade deres helse og 
utvikling, får nødvendig hjelp og omsorg til rett tid. Kommunen skal etter barnevernloven 
følge nøye med i de forhold barn lever under og finne tiltak som kan forebygge omsorgssvikt 
og atferdsproblemer. En del av barnevernets generelle forebyggingsansvar innebærer å bidra 
til at andre tjenester ivaretar barns interesser. For at barnevernet skal kunne gi barn rett hjelp 
på et tidlig tidspunkt, er barnevernet avhengig av et godt samarbeid med andre tjenester, som 
blant annet helsestasjon, barnehage, skole, arbeids- og velferdstjeneste og politi.  

Kommunene er ansvarlig for å utføre de oppgaver etter barnevernloven som ikke er lagt til et 
statlig organ. Alle kommuner skal ha en barneverntjeneste som utfører det daglige og løpende 
arbeidet. Dette innebærer blant annet en plikt til å iverksette tiltak når vilkårene i loven er 
oppfylt. Barneverntjenesten skal foreta undersøkelser, treffe vedtak etter loven eller forberede 
saker for behandling i fylkesnemnda. Barneverntjenesten skal videre iverksette tiltak og følge 
opp barna og familiene.  

Statens oppgaver   
Det statlige BUF-etat består av fem regionale barnevernmyndigheter med en sentral 
barnevernmyndighet (Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet). De regionale 
barnevernmyndighetene skal bistå barneverntjenesten i kommunene med plassering av barn 
utenfor hjemmet, bistå kommunene med rekruttering og formidling av fosterhjem og har 
ansvaret for at fosterhjemmene får opplæring og veiledning. Etaten har også ansvar for 
etablering og drift av institusjoner og for godkjenning av private og kommunale institusjoner 
som benyttes etter barnevernloven. Mange av oppgavene som er lagt til BUF-etat var fram til 
2004 fylkeskommunenes ansvar.   

Fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker er et domstolslignende forvaltningsorgan som 
har avgjørelsesmyndighet blant annet i omsorgsovertakelsessaker og i saker som gjelder 
tvangsinngrep overfor ungdom med alvorlige atferdsvansker.  
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Boks 3.6 Normering av fagårsverk og omfang av samarbeid    

Barnevernspanelet ble nedsatt av regjeringen i 2010 som grunnlag for stortingsmeldingen om barnevern og ny 

barnevernslov. I rapporten fra panelet som ble avlevert i 2011 ble det foreslått at ingen barnevernstjeneste 

skal ha under 5 fagårsverk.   

Regjeringen gikk ikke like lang når det gjelder normering av antall fagårsverk, men i barnevernsproposisjonen 

fra våren 2013 understrekes betydningen av forsvarlige tjenester, kapasitet og kompetanse i barnevernet (Prop 

106 L. (2012-2013) Endringer i barnevernloven. I proposisjonen tar regjeringen opp interkommunalt samarbeid 

for å møte behovet for kompetanse og kapasitet i barnevernet.  

I følge KS (2013) hadde om lag 190 kommuner samarbeid om barnevernstjenesten. De fleste av 

samarbeidsordningene har blitt etablert fra 2007 og 25-30 kommuner har årlig blitt med i interkommunalt 

samarbeid om barnevernstjeneste. Flertallet av disse ordningene omhandler samarbeid om hele 

barnevernstjenesten.   

Figur 3.6 Antall årsverk i barnevernet i Nordland mars 2014 (kilde: NIVI analyse) 

 

Vurderinger og konklusjon  
Nivå - hvilke krav stiller ansvaret for barnevernet til funksjonalitet og innbyggergrunnlag?   

Kommunene er førstelinje barnevernstjeneste, mens BUF-etat er satt til å bistå kommunene. 
Gitt dagens kommunestruktur, er det behov for et forsterkningsapparat som kan bistå 
kommunene. Det har også gitt seg utslag i et betydelig interkommunalt samarbeid på området. 
Mange kommuner som ikke inngår i samarbeid har et fagmiljø på mindre enn 5 medarbeidere 
(som var barnevernspanelets normering) og noen er nede i ett årsverk. Ved en sterk reduksjon 
i antall kommuner, ville behovet for interkommunalt samarbeid og BUF-etats støttetjenester 
blitt redusert betraktelig. En betydelig reduksjon av antallet kommuner kan legge til rette for 
at kommunene selv ivaretar storparten av de oppgaver BUF-etat ivaretar i dag.  
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Et alternativ kan være at det regionale folkevalgte nivå overtar BUF-etats oppgaver slik 
situasjonen i stor grad var før 2004.  

I den sammenheng kunne det også vært vurdert å overføre førstelinjeansvaret fra kommunene 
til det regionale folkevalgte nivå gitt mindre endringer i kommunestrukturen. Det ville 
tilrettelagt for en samling av barnevernstjenesten til ett organ. En overføring av oppgavene til 
det regionale folkevalgte nivå ville ivaretatt kravene til rettsikkerhet, kompetanse og habilitet 
for barnevernstjenesten. Også hensynet til avstand og en lav terskel for bekymringsmeldinger 
ville kunne blitt ivaretatt. Imidlertid reiser arbeidsgruppen spørsmål ved om 
hensiktsmessigheten av å flytte førstelinjen til regionalt folkevalgt nivå, spesielt større 
folkevalgte regioner. Avstanden kan bli for stor og tjenesten stiller store krav til samordning 
mot øvrige kommunale oppgaver.  

Krever ansvaret for barnevern utøvelse av politisk skjønn og vurdering? 

Det politiske handlingsrommet innenfor barnevernet handler primært om å tilrettelegge for 
tjenestens drift og organisering slik at tjenesten blir best mulig og tilpasset brukernes behov. 
Folkevalgte har også en viktig rolle i å ivareta ombudsrollen for innbyggerne.   

Barnevernet - kontaktflater og krav til sektorsamordning? 

En viktig del av barnevernets generelle forebyggingsansvar innebærer å bidra til at andre 
tjenester ivaretar barns interesser. For at barnevernet skal kunne gi barn rett hjelp på et tidlig 
tidspunkt, er barnevernet avhengig av et godt samarbeid med andre tjenester, som blant annet 
helsestasjon, barnehage, skole, tannhelse, arbeids- og velferdstjeneste og politi.  

Arbeidsgruppen tilrår primært at BUF-etates oppgaver overføres til kommunene dersom 
kommunene blir robuste nok. Sekundært mener arbeidsgruppen at Bufetats oppgaver bør 
overføres det regionale folkevalgte nivå. Et regionalt ansvar kan legge til rette for bedret 
sektorsamordning opp mot dagens fylkeskommunale oppgaver. Arbeidsgruppen vil også peke 
på at det er etablert en rekke administrative og politiske samhandlingsarenaer mellom lokalt 
og regionalt nivå som også kan tilrettelegge for bedret samordning mellom 1. og 2. 
linjetjenesten.    

Konklusjon  

Arbeidsgruppen mener normgivende innbyggergrunnlag for de nåværende kommunale 
barnevernstjenestene bør være minimum 10 000 innbyggere. Oppgavene lagt til BUF-etats 
regionkontorer kan overføres til kommunene dersom disse får en minstestørrelse på 50 000 
innbyggere. Alternativt kan fylkeskommunene overta ansvaret lagt til kommunene og BUF-
etats regionkontorer. Større folkevalgte regioner kan overta ansvaret til BUF-etats 
regionkontorer.  

3.8 Tannhelsetjenesten  

Beskrivelse av oppgaver og ansvar  
Fylkeskommunene har ansvaret for den offentlige tannhelsetjenesten. Fylkeskommunene skal 
sørge for at tannhelsetjenester, herunder spesialisttjenester, er tilgjengelige for alle som bor 
eller oppholder seg i fylket. Ansvaret er regulert i tannhelseloven. De samlede brutto 
driftsutgiftene til tannhelsetjenesten var på over 2,8 mrd kroner i 2012. I den offentlige 
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tannhelsetjenesten ble det registrert om lag 3 250 årsverk i 2011. Av disse utgjør tannleger og 
tannhelsesekretærer den største gruppen, deretter kommer tannpleiere og spesialister.  

Mange fylkeskommuner har lagt det løpende koordinerings- og driftsansvaret til 
tannhelsedistrikter og for ledelse av flere tannklinikker. Distriktene dekker som regel flere 
kommuner. Tannhelsetjenestens spesialisttjeneste med ansvar for eksempel kjeveortopedi 
inngår i flere fylkeskommuner som del i enkelte av tannklinikkene, alternativt ivaretar 
fylkeskommunene tilbudet gjennom kjøp av tjenester fra private spesialister.  

Mange fylkeskommuner praktiserer ordninger som innebærer at hver kommune har en egen 
tannklinikk. Åpningstidene varierer imidlertid avhengig av kommunenes størrelse.   

Fylkeskommunen skal gjennom den offentlige tannhelsetjenesten både organisere 
forebyggende tiltak for hele befolkningen og gi et regelmessig og oppsøkende tilbud om 
tannhelsetjenester til gitte grupper i tannhelselovens § 1-3. Gruppene er:  

- barn og ungdom 0-18 år 

- psykisk utviklingshemmede 

- eldre langtidssyke og uføre i institusjon og hjemmesykepleie 

- ungdom som fyller 19 eller 20 år i behandlingsåret 

- andre grupper som fylkeskommunen har vedtatt å prioritere 

Fra 2005/2006 har fylkeskommunene også fått ansvar for tannhelsetjenester til: 

- Rusmiddelmisbrukere på institusjoner som har avtale med helseforetakene 

- Personer som på grunn av et rusmiddelproblem mottar tjenester etter helse- og  
omsorgstjenestelovens § 3-2 første ledd nr. 6 bokstav b, c og d, jf § 3-1 første og annet 
ledd og § 2-l a i pasient- og brukerrettighetsloven 
 

- Personer på legemiddelassistert rehabilitering (LAR) 

Den fylkeskommunale tannhelsetjenesten har også ansvar for å gi tilbud om tannhelsetjenester 
til domsfelte som sitter inne mer enn 3 måneder. Alle skal ha tilbud om akutthjelp ved behov. 
Oppgaven finansieres gjennom øremerkede midler fra Helsedirektoratet.  

Den fylkeskommunale tannhelsetjenesten kan i tillegg yte tjenester til voksent betalende 
klientell etter fylkeskommunens bestemmelser og fastsatte takster.  

Lov om tannhelsetjenesten har flere særtrekk. Loven pålegger en del av den offentlige 
helsetjenesten, m.a.o. tannhelsetjenesten, å drive oppsøkende virksomhet overfor definerte 
pasientgrupper. Dette innebærer at tannhelsetjenesten skal dekke et tannhelsefaglig definert 
behov framfor etterspørsel. I tillegg gir loven prioritering av definerte oppgaver. 
Forebyggende virksomhet vektlegges sterkt, idet forebygging skal prioriteres foran 
behandling. 

Etter lovens § 1-1 skal fylkeskommunen sørge for at tannhelsetjenester, herunder 
spesialisttjenester, i rimelig grad er tilgjengelige for alle som bor eller midlertidig oppholder 
seg i fylket, dvs ikke bare de prioriterte gruppene. I en del distrikter utgjør den offentlige 
tannhelsetjenesten det eneste tannhelsetilbudet til befolkningen.  
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Den fylkeskommunale tannhelsetjenesten kan også yte tjenester via avtaler med 
privatpraktiserende tannleger, jf. § 4-1. 

Fylkeskommunen er pålagt å planlegge, organisere og legge til rette for at fylkeskommunen, 
tannhelsetjenesten og helsepersonellet skal kunne oppfylle krav fastsatt i eller i medhold av 
lov eller forskrift. 

Tannhelsetjenesten skiller seg fra fastlegeordningen ved at den er rettighetsorientert for 
prioriterte grupper, ved at den ikke er folketrygdbasert og ved at tannlegene er offentlige 
ansatte. Videre er det store forskjeller i nivået på brukerbetalingene dersom en sammenligner 
de to tjenestene. 

Fylkeskommunene har også et ansvar for odontologiske kompetansesentre og det er etablert 5 
interfylkeskommunale kompetansesentre som dekker hver av landsdelene.  
Kompetansesentrene skal bidra til kunnskap, gjennom forskning innenfor områdene 
epidemiologi, folkehelsearbeid, odontologisk praksis og tannhelsetjeneste. Dette krever et 
samarbeid med den utøvende tannhelsetjenesten, fakultetene, helsetjenesten og andre 
forskningsmiljøer. Formål med kompetansesentrene kan variere fra region til region, men 
omfatter bl.a:  

- Sikre tilgjengelighet til spesialisttannhelsetjenester og være henvisningsinstans 

- Drive rådgivning overfor en samlet tannhelsetjeneste og befolkningen i regionen 

- Drive desentralisert spesialistutdanning av tannleger 

- Bidra til forskning og faglig utvikling i tannhelsetjenesten 

- Bidra til rekruttering og stabilisering av tannhelsepersonell i regionen 

- Drive etterutdanning av tannhelsepersonell 

- Å bidra til desentralisert klinisk praksis under spesialistutdanning 

- Å bygge opp basiskunnskap som skal støtte forskning og fagutvikling i tannhelsetjenesten 

Staten gir tilskudd til etablering og senere drift gjennom tilskudd til forskning og fagutvikling 
samt til desentralisert spesialist- og videreutdanning av tannleger ved sentrene. 

Tidligere vurderinger  
I NOU 2005:11 Det offentlige engasjement på tannhelsefeltet heter det at utvalget mener det 
er et nasjonalt ansvar å sørge for en rimelig behandlingsdekning over hele landet. Dette kan, 
etter utvalgets oppfatning, vanskelig oppnås med mindre tannhelsetjenesten fortsatt 
organiseres i robuste enheter under statlig, alternativt fylkeskommunal forvaltning. Utvalget 
var delt i hvorvidt de mente de offentlige tannhelseoppgaver i framtida best løses ved at de 
styres av et lokalt statlig organ eller av fylkeskommunene. Fire medlemmer ønsket en 
direktoratsmodell (den offentlige tannhelsetjenesten organiseres i en etatsstruktur med et 
antall regionale tannhelseetater underlagt et sentralt koordinerende tannhelsedirektorat). Fire 
andre av utvalgets medlemmer gikk inn for en fortsatt fylkeskommunal tannhelsetjeneste.  

I den oppfølgende stortingsmeldingen (St.meld. nr. 35 (2006-2007) Tilgjengelighet, 
kompetanse og sosial utjevning) drøftes et kommunalt ansvar. I meldingen pekes det på at 
hovedargumentet for å legge tannhelsetjenesten til kommunene, er at det praktiske 
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samarbeidet med den øvrige kommunale helse- og omsorgstjenesten styrkes. Samtidig heter 
det at en kommunal forankring må antas å kunne gi større geografiske ulikheter i tilbud. Dette 
som følge av problemer med ubesatte stillinger og større variasjon i ressursbruk. Samlet 
ressursbruk i tjenesten må også forventes å bli større med kommunal modell pga. tap av 
stordriftsfordeler og manglende kompetanse i planlegging og ledelse av offentlige 
tannhelsetjenester i kommunene. Videre heter det at ansvaret for praksisnær forskning, 
fagutvikling og spesialiserte tannhelsetjenester, uansett må legges til andre aktører enn 
kommunen.  

Vurderinger og konklusjon 
Nivå - hvilke krav stiller tannhelsetjenesten til funksjonalitet og innbyggergrunnlag?   

Den ordinære delen av tannhelsetjenesten er en del av førstelinjetilbudet innenfor 
helsetjenester, men tjenesten krever et visst innbyggergrunnlag og etterspørsel. Tjenesten gjør 
krav på et minimum antall innbyggere for å kunne ivareta et fagmiljø med utfyllende 
kompetanse og arbeidsgruppen anslår at det krever et innbyggergrunnlag på i størrelsesorden 
50 000 innbygger. Innenfor en ramme på 50 000 innbyggere kan også et desentralisert 
klinikktilbud med reduserte åpningstider i de ulike deler av en kommune kunne ivaretas. 
Innbyggergrunnlaget kan også legge til rette for å ivareta rekruttering, veiledning og 
kompetanseutvikling innenfor tannhelsetjenesten.    

Imidlertid vil et innbyggergrunnlag på 50 000 innebære smådriftsulemper sammenlignet med 
dagens situasjon, for eksempel ift innkjøp og merkantile driftsfunksjoner og mer 
administrasjon samlet sett.  

Arbeidsgruppens normgivende innbyggertall for de spesialiserte tannhelsetjenester bør være 
100 000 innbyggere, både av hensyn til muligheten for utvikling av et fagmiljø og 
etterspørselen etter tjenestene. Imidlertid kan spesialiserte tjenester ivaretas gjennom kjøp fra 
private klinikker i de områder det er et slikt tilbud og det kan redusere kravet til antall 
innbyggere for bestillingsansvarlig.  Imidlertid er kjøp fra private klinikker ikke aktuelt i 
mange steder av landet hvor det knapt nok er et tilbud av private tannleger/spesialister.   

Ansvaret for de fem regionale odontologiske kompetansesentre er i dag lagt til fem vertsfylker 
gjennom fylkeskommunale samarbeidsordninger. Oppgavene er spesialisert, dekker 
landsdekkende funksjoner og kan ikke legges til lavere geografiske nivåer. Større regioner 
ville redusert behovet for samarbeid på dette spesialområdet.  

Krever ansvaret for tannhelsen utøvelse av politisk skjønn og vurdering? 

Tannhelsetjenesten gir rettigheter til definerte grupper, samtidig som en skal «sørge for» at 
også andre har et tilbud. De tannhelsefaglige hensyn skal styre behandlingen. Det politiske 
handlingsrommet ligger i å tilrettelegge for organiseringen, driften og investeringer i tjenesten 
ut fra faglige og økonomiske tilrådinger, men også ut fra for eksempel distriktspolitiske mål 
og hensynet til nærhet. Arbeidsgruppen tilrår at tjenesten fortsatt ivaretas av et politisk organ. 
Ved en ev statliggjøring av tjenesten, ville dimensjoneringen og lokaliseringen av tilbudet 
blitt ivaretatt av statlige tjenestemenn.  

 

Tannhelsetjenesten - kontaktflater og krav til sektorsamordning?  
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Tannhelsetjenesten bør ses i nær sammenheng med kommunenes helse- og sosialtjeneste. I 
NOU 2005:11 heter det at de viktigste arenaer for samarbeid er helsestasjoner, pleie- og 
omsorgstjenesten og sosialtjenesten. I tillegg er samarbeid med skoler og barnehager viktig. 
Tannhelsen må også utøves i nært samspill med videregående skoler, fengsler og for 
eksempel rusomsorgen.  

Konklusjon  

Arbeidsgruppen mener den ordinære delen av tannhelsetjenesten krever et innbyggergrunnlag 
på i størrelsesorden 50 000 innbygger. Arbeidsgruppens normgivende innbyggertall for de 
spesialiserte tannhelsetjenester bør være 100 000 innbyggere. Ansvaret for de fem 
landsdelsdekkende odontologiske kompetansesentre må ligge til regionalt nivå. Større 
folkevalgte regioner ville redusert behovet for samarbeid på dette spesialområdet.  

3.9 Skoleskyss/kollektivtransport  

Beskrivelse av oppgaver og ansvar  
Fylkeskommunene har etter opplæringsloven ansvaret for å organisere og tilby skoleskyss, 
men finansieringsansvaret er delt mellom kommunene og fylkeskommune. Kommunene 
betaler persontakst for grunnskoleelever som blir skysset av fylkeskommunen, mens 
fylkeskommunen dekker skyssutgiftene utover persontakst. Fylkeskommunen har 
totalansvaret for skyss til videregående opplæring. 

Fylkeskommunen har et ikke-lovpålagt ansvar for den ordinære kollektivtransporten (buss, 
trikk/t-bane/bybane og båtruter). Fylkeskommunene har også ansvaret for å gi løyver til gods- 
og persontransport etter bestemmelsene i yrkestransportloven.  

Som en del av kollektivtransporten har fylkeskommunene ansvaret for særskilte 
transportordninger for funksjonshemmede (TT-tjenesten). Ansvaret er ikke lovpålagt. 
Kommunene har i de fleste fylker ansvaret for utvelgelse av brukere som kan delta i TT-
ordningen etter retningslinjer gitt av den enkelte fylkeskommune. Imidlertid har for eksempel 
Akershus og Hedmark valgt en annen ordning der fylkeskommunen selv godkjenner TT-
brukerne.  

Brutto driftsutgifter til rutegående transport var på om lag 11,3 mrd kroner i 2012 (utenom 
fylkesvegferjer).   

Fylkeskommunene har organisert sitt ansvar for kollektivtransporten gjennom ulike 
innkjøpsmodeller, kontraktsformer, eierskap til trafikkselskaper og grad av delegering av 
operativt kjøpsansvar til administrasjonsselskaper. 8 fylkeskommuner ivaretar 
bestilleransvaret selv, 3 fylkeskommuner har lagt ansvaret til et fylkeskommunalt foretak 
mens de øvrige har lagt ansvar for bl. a koordinerings- og bestiller ansvaret til 
administrasjonsselskaper. Noen administrasjonsselskaper er eid i fellesskap av flere 
fylkeskommuner og til dels kommunene (Ruter som dekker Oslo og Akershus, Vestviken 
kollektivtrafikk (Vestfold og Telemark), Agder kollektivtrafikk (Agder-fylkene).  

Det er store variasjoner mellom fylkene når det gjelder distriktspreg, mellomstore byområder 
og store byområder. I de store byområdene er hovedutfordringen å utvikle kollektivtilbudet i 
takt med befolkningsutviklingen og målene i Klimaforliket om at veksten i persontransport 
skal tas av sykkel, gående og kollektivtransport. I mellomstore byområder er det også en 
viktig utfordring å utvikle kollektivtilbudet i takt med befolkningsutviklingen og målene i 
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Klimaforliket. Samtidig er det en vesentlig oppgave for disse områdene å videreutvikle 
kollektivtilbudet for å bygge opp under attraktive og velfungerende bo- og 
arbeidsmarkedsregioner basert på de ulike regionenes egne forutsetninger. Planleggingen av 
kollektivtransporten må i de fleste byområdene ses på tvers av forvaltningsnivåene og 
kommune- og fylkesgrensene. Nord-Jæren er et eksempel på en stor og sammenhengende by- 
og tettstedsregion der en betydelig andel av reisene går over kommunegrensene mellom Sola, 
Randaberg, Sandnes og Stavanger.   

Figur 3.7 Kart over Nord-Jæren - eksempel på sammenhengende by- og tettstedsregion 
(Kilde: Samferdselsdepartementet)   

 

Utenfor byområdene er markedsgrunnlaget for kollektivtransport lite. I deler av landet utgjør 
skoleruter og spesialtransporten for funksjonshemmede nærmest det eneste kollektivtilbudet. 
Totalt brukes ca 2,5 milliarder årlig på skoleskyss. Av dette er rundt 750 millioner kr 
kostnader som brukes på lukket skoleskyss, dvs skoleskyss som ikke er åpen for andre 
trafikanter. I tillegg benyttes om lag 450 mill. kr til spesialtransport for funksjonshemmede.  I 
tre av de mest spredt befolkede fylkene har Urbanet Analyse13 anslått at mellom 90 og 100 

                                                 

13  Urbanet Analyse 2012 Forslag til ny organisering av kollektivtilbudet i distriktene (Urbanet rapport 32/2012). 
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prosent av fylkeskommunenes driftskostnader går til skoleskyss. I flere andre fylker går godt 
over 50 prosent av tilskuddene til skoletransport. 

Tidligere vurderinger  

I NOU 2000:22 (Oppgavefordelingsutvalget) heter det at det i enkelte byområder er 
transportproblemene i stor grad lokale og innenfor bykommunens grenser. Utvalget foreslo 
derfor å prøve ut en modell med kommunal overtakelse av tilskuddsansvaret for 
kollektivtrafikken og veger som ikke er stamveger. Dette var i følge utvalget spesielt aktuelt i 
større bykommuner hvor transportutfordringene i stor grad sammenfaller med 
kommunegrensene. I perioden 2004-2008 hadde Bergen og Trondheim kommuner som et 
forsøk ansvaret for drift av kollektivtransporten, midler til øvrige riksveger og 
fylkeskommunale veger. Forsøkene ble ikke videreført etter forsøksperioden. I sin 
begrunnelse viste Samferdselsdepartementet til tilbakemeldinger fra de lokale myndighetene 
(St. prp nr 1 Statsbudsjettet for 2008).   

Vurderinger og konklusjon   
Nivå - hvilke krav stiller kollektivtransporten til funksjonalitet og innbyggergrunnlag? 

Avveiningen når det gjelder ansvarlig nivå for kollektivtransporten må gjøres i lys av 
økonomiske yteevne og i sammenheng med oppgavenes nedslagsfelt.  

Arbeidsgruppen mener kollektivtransporten gjør krav på et visst innbyggergrunnlag av hensyn 
til bl.a. stordriftsfordeler, utnyttelse av vognmateriell og koordinering av reiser. Etter 
arbeidsgruppens vurdering bør innbyggergrunnlaget for politisk og økonomisk ansvarlig nivå 
være minimum i størrelsesorden 100 000 innbyggere.  

Hovedregelen for de store byområdene er at transportutfordringene er kommune- og til dels 
fylkesoverskridende. For eksempel gjelder dette Hovedstadsregionen, Kristiansandregionen, 
Nord-Jæren, Bergensregionen og Drammensregionen der bl.a. inn og/eller utpendlingen over 
kommunegrensene er høy. Arbeidsgruppen mener ansvaret for kollektivtransporten bør 
omfatte det funksjonelle byområdet for å sikre sammenfall mellom transportoppgavene og de 
politisk ansvarlige for kollektivtransporten.  

Arbeidsgruppen mener videre at ett og samme nivå må ivareta ruter mellom mindre 
tettsteder/byområder og omlandet rundt for å tilpasse tilbudet til reisebehovet.   

Krever ansvaret for kollektivtransport utøvelse av politisk skjønn og vurdering?  

Med unntak av skoletransporten er ikke kollektivtransporten lov eller rettighetsfestet og 
kollektivtransporten gjør ikke krav på nasjonalt standardiserte løsninger. Oppgaven er 
undergitt handlingsrom og krever lokalt politisk skjønn og lokal tilrettelegging og prioritering. 
Hva som er ønskelig kvalitet på, omfang av og innhold i oppgaveløsningen i det enkelte 
lokalsamfunn eller region finnes det ikke fasitsvar på og bestemmelser om for eksempel om 
billettpriser, ruteomfang /-tilbud, investeringer i infrastruktur (vogn materiell og bane/vei mv) 
krever politiske prioriteringer.  Etter opplæringsloven er fylkeskommunene og kommunene 
pålagt å tilby skoletransport og det regionalpolitiske handlingsrommet er snevrere enn for 
ordinær kollektivtransport.   

 

Kollektivtransporten – kontaktflater og krav til sektorsamordning?  
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Oppgaver som krever stor grad av koordinering/samordning, og/eller oppgaver som har store 
kontaktflater med hverandre, bør legges til samme forvaltningsorgan. Kollektivtransporten 
bør ses i nær sammenheng med planleggingen av arealer, herunder boligutbygging, 
næringsarealer og parkeringspolitikk. Kollektivtiltak i tilknytning til vegene (busslommer, 
kollektivfelt, terminaler etc.) må ses i nær sammenheng med driftsopplegget for 
kollektivtransporten og infrastrukturen ellers langs fylkesveg. Spesielt i byområdene der 
jernbanetransporten utgjør en stor del av transportarbeidet, må ordinær kollektivtransport 
koordineres med denne.  

Bompengepakkene er en viktig finansieringskilde for kollektivtransporten. Den ansvarlige for 
kollektivtransporten bør dermed ha innflytelse over initiering og styringene av prioriteringene 
i bompengeprosjekt og bompengepakker, inkludert gjennomføring av bymiljøavtaler i 
samarbeid med kommunene som arealmyndighet.  

I områder med spredt bosetting må driften av kollektivtransporten ses i nær sammenheng med 
skolestrukturen og skolerutene. 

Konklusjon  

Arbeidsgruppen mener innbyggergrunnlaget for politisk og økonomisk ansvarlig nivå for 
skoleskyss/kollektivtransport må være minimum i størrelsesorden 100 000 innbyggere. 
Ansvaret for kollektivtransporten bør omfatte det funksjonelle byområdet for å sikre 
sammenfall mellom transportoppgavene og de politisk ansvarlige for kollektivtransporten. I 
strøk med mer distriktspreg må et og samme nivå må ivareta ruter mellom mindre 
tettsteder/byområder og omlandet rundt for å tilpasse tilbudet til reisebehovet. Kommunene 
bør få ansvar for å betale de faktiske kostnadene knyttet til grunnskoleskyss.  

3.10 Kjøp av persontransport tog og regionale flyruter  

Beskrivelse av oppgaver og ansvar  
Staten har ansvaret for kjøp av kollektivtransport på jernbane og regionale flyruter.   

Samferdselsdepartementet har ansvaret for det offentlige kjøp av jernbanetjenester for å sikre 
et samfunnsøkonomisk ønskelig tilbud. I 2014 ligger det statlige tilskuddet til persontransport 
på over 3 mrd kroner. Det er de regionale togstrekningene som mottar mest offentlig støtte. 
Nærmere 50 % av bevilgningen går til nærtrafikken rundt Oslo. Nærtrafikk rundt Bergen, 
Trondheim, Stavanger, Bodø utgjør nærmere 15 %, mens Intercity på Østlandet utgjør 17 %. 
Øvrige kjøp er knyttet til bl.a. fjerntog.  

Staten kjøper innenlands flyruter som det ikke er bedriftsøkonomisk å drive på 28 regionale 
lufthavner og to stamlufthavner i Norge. Flyrutene blir lyst ut på anbud og alle godkjente 
flyselskap i EØS-området kan legge inn anbud på de ulike ruteområdene. Staten inngår 
kontrakt med det flyselskap som har det laveste krav til godtgjørelse fra staten, for perioder på 
fem år i de fire nordligste fylkene og fire år i resten av landet i henhold til regelverket på 
området. Det er i hovedsak fem fylker som har et visst omfang av regionale flyruter (Sogn og 
Fjordane og de fire nordligste fylkene).  

Tidligere vurderinger  
I NOU 2000:22 (Oppgavefordelingsutvalget) tilrådde utvalget å overføre tilskuddansvaret for 
lokale og regionale jernbanetjenester til det regionale folkevalgte organet. Samtidig ble det 
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påpekt at et vel fungerende samferdselstilbud er betinget av funksjonelle og slagkraftige 
regioner hvor det er naturlig å se næringsliv, bosettingsmønster og transportstruktur i 
sammenheng. Oppgavefordelingsutvalgets forslag om overføring av kjøp av lokale og 
regionale togruter ble ikke fulgt opp i St. meld. nr. 31 (2000-2001). I meldingen ble det bl.a. 
pekt på at fylkesinndelingen ble ansett å være lite funksjonell og effektiv.  

KS landstyre vedtok i 2006 krav om overføring av ansvaret for kjøp av regionale togruter til 
fylkeskommunene. Tilsvarende vedtok fylkesordførerne. I begrunnelsen til fylkesordførerne 
heter det bl.a. at det er behov for en bedre samordning av kjøp av jernbane med øvrig 
kollektivtransport. Det ble også pekt på at en ny regioninndeling vil gjøre det mer funksjonelt 
å overføre oppgavene. I St. meld. nr. 12 (2006-2007) Regionale fortrinn – regional framtid fra 
Regjeringen Stoltenberg II, heter det at det ved en inndeling i landsdelsregioner vil det kunne 
være aktuelt å vurdere overføring av kjøp av persontrafikk på jernbane for lokale og regionale 
ruter. Resultatet av de fylkesvise inndelingsprosessene i kjølvannet av stortingsmeldingen ga 
ikke rom for omfattende endringer i fylkesinndelingen og dermed ble en overføring av 
ansvaret skrinlagt.   

KS landstyre og fylkesordførerne gikk i 2006 inn for en overføring av kjøpsansvaret for 
regionale flyruter til regionene. Fylkesordførerne begrunnet dette med at regionale flyruter på 
samme måte som regionale jernbaneruter og båtruter er del av det samlede transporttilbudet i 
deler av landet. Det ble pekt på at prioriteringer og innkjøp av regionale flyruter bør ses i 
sammenheng med øvrige regionale tiltak for transport og utvikling og at større regioner 
styrker argumentasjonen for å overføre ansvaret for kjøp av regionale flyruter.  

Standpunktet fikk imidlertid ikke gjennomslag i regjering og Storting. 

Vurderinger og konklusjon  
Kjøp av persontransport på jernbane bør ses i sammenheng med øvrig kollektivtransport. 
Spesielt gjelder dette i byområdene. Imidlertid er jernbanetransporten og transportarbeidet i 
stor grad fylkesgrenseoverskridende med unntak for Rogaland (Jærbanen) og krever derfor et 
ansvarlig nivå som går på tvers av dagens fylkesgrenser.  

Arbeidsgruppen mener også at det er gode argumenter for at kjøp av flytransport, annen 
transport og vegansvaret håndteres av det samme nivå. Imidlertid går mange flyruter på tvers 
av fylkesgrensene og av hensyn til stordriftsfordeler og materiellutnyttelse hos tilbyder kan 
kjøpsansvaret lettere håndheves ved større regioner enn dagens fylker.   

3.11 Fylkesvegene    

Beskrivelse av oppgaver og ansvar  
Fylkeskommunen har det politiske og økonomiske ansvaret for drift, vedlikehold og 
investeringer i fylkeskommunale veger samt tilhørende ferjestrekninger. 
Trafikksikkerhetsarbeid inngår også i fylkeskommunenes ansvar. Ansvaret er nedfelt i 
vegloven. Fylkeskommunene overtok fra 2010 et betydelig antall veger fra staten og er 
landets desidert største vegeier med ansvar for over 44 000 km veg eller 47 % av landets 
veger. Staten har ansvaret for om lag 10 500 km veg. Forvaltningsreformen i 2010 innebar 
også at fylkeskommunene fikk ansvar for 78 av totalt 95 ferjesamband.  

Det politiske og økonomiske ansvaret til fylkeskommunene innebærer at det er 
fylkeskommunene som avgjør hvor mye økonomiske midler som skal brukes til 
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samferdselsformål og hvordan midlene skal fordeles på investerings-, vedlikeholds- og 
driftstiltak til fylkesveger og fylkesvegferjer.  

Brutto driftsutgifter til fylkesveger i 2012 var om lag 6,3 mrd kroner. Brutto driftsutgifter til 
fylkesvegferjer var på om lag 1,7 mrd kroner. Brutto investeringsutgifter til fylkesveger var på 
nærmere 7,9 mrd kroner i 201214.  

Investeringene i fylkesveger finansieres av fylkeskommunale midler og bompenger. I tilegg 
bidrar staten med rentekompensasjonsmidler. I følge en fellesrapport gjort av Urbanet og 
NIVI, utgjør andelen bompengefinansiering over 40 % de totale investeringene i 
fylkesvegnettet15.  

Tabell 3.4 Offentlige midler og bompenger stilt til disposisjon til investeringer i riks‐ og 
fylkesvegnettet. Mrd. 2012‐ kr. (Kilde: Samferdselsdepartementet 2012). 

 

Tidligere vurderinger 
Regjeringen vurderte tredelingen i ansvarsfordelingen for vegnettet i St.meld. nr. 32 (1994-
95) Kommune- og fylkesinndelingen uten å foreslå endringer. Regjeringen samlede vurdering 
var at: ”En todeling av vegnettet vil trolig forutsette vesentlig større kommuner til å forestå 
vedlikehold og investeringer for de omklassifiserte fylkesvegene, enn det ellers legges opp til 
i denne meldingen”. Statens vegvesen utredet i 2001 en todeling av vegnettet til stat og 
kommune på oppdrag av Samferdselsdepartementet. Etter høringen av rapporten tilrådde 
Vegdirektoratet at om lag 10-15 prosent av det daværende fylkesvegnettet (før 
forvaltningsreformen) kunne overføres til kommunene der kommunene har nødvendig 
kompetanse og utstyr. Imidlertid fulgte ikke regjeringen opp tilrådingen fordi den mente 
spørsmålet måtte burde ses i sammenheng med fylkeskommunenes roller og oppgaver som 
regional utviklingsaktør (St.prp. nr. 1 (2002-2003) Samferdselsdepartementet). 
Arbeidsgruppen er ikke kjent med noen vesentlige omklassifiseringer av fylkeskommunale 
veger til kommunale veger som følge av Vegdirektoratets anbefalinger i 2001 og de følgende 
politiske prosesser.       

Omklassifiseringen av et betydelig antall riksveger til fylkesveger ved forvaltningsreformen i 
2010 er i store trekk i samsvar med tilrådingene i NOU 2000:22, St. meld nr 31 (2000-2001) 
og KS og fylkesordførernes rapporter fra 2006.  

Boks 3.7 Bompenger og garantier (Kilde: Urbanet rapport 41/2013 Bompengens omfang i 
Norge).   

                                                 
14 http://www.ssb.no/transport-og-reiseliv/statistikker/samf_kostra 
15 Urbanet rapport 41/2013 Bompengens omfang i Norge. Lokal innflytelse over ressursbruk og prioriteringer 
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Praksis er slik at kommunen(e) i samråd med fylkeskommunen initierer søknad til staten om innkreving av 

bompenger og lignende brukerfinansiering. Ansvaret er ikke lovfestet. Stortinget avgjør slike søknader. I 

styringen av de etablerte bompengepakkene i byområdene er fylkeskommunene alltid representert i 

bypakkestyrene sammen med bykommunene og ev statlige representanter. Fylkeskommunen stiller garantier 

for lån i forbindelse med vegutbygging. De fylkeskommunale garantier kan omfatte både fylkesveger og 

riksveger.  

Vurderinger og konklusjon   
Nivå - hvilke krav stiller fylkesvegene til funksjonalitet og innbyggergrunnlag?   

De fleste fylkeskommunale veger har regionale funksjoner, det vil si at hoveddelen av 
transportarbeidet er kommuneoverskridende og til dels også fylkesoverskridende. Det tilsier at 
ansvarlig organ for fylkesvegene bør ha en størrelse som tilsvarer fylkene eller større 
regioner. Et argument i den sammenheng er at vegene bør ha en enhetlig standard på tvers av 
kommunegrensene. Samtidig vil arbeidsgruppen peke på at tidligere utredninger har vist at en 
mindre del av fylkesvegnettet (før 2010) primært har en lokal eller delregional karakter og 
kan omklassifiseres til lavere nivå enn fylkene.  

Krever ansvaret for fylkesvegene utøvelse av politisk skjønn og vurdering? 

Beslutninger om prioriteringer av veginvesteringer, vedlikehold og drift, innføring av 
bompengepakker, rutetider for ferjer og/eller prioriteringer opp mot kollektivtransport er 
undergitt handlingsrom og krever politiske avveininger. Ansvaret for fylkesvegene handler 
om fordeling av goder og oppgaveløsningen krever lokal og regional tilpasning og 
prioriteringer.  

Fylkesvegene – Kontaktflater og krav til sektorsamordning?  

Prioriteringene av fylkesvegene må ses i nær sammenheng med driften av 
kollektivtransporten, planleggingen av arealer, herunder boligutbygging, næringsarealer og 
parkeringspolitikk. Veginfrastrukturen er også kollektivinfrastruktur og prioriteringer av det 
ene området gir konsekvenser for det andre. Bompengepakkene er en viktig finansieringskilde 
for fylkesvegene. Den ansvarlige for fylkesvegene bør ha innflytelse over initiering og 
styringene av prioriteringene i bompengepakker, inkludert gjennomføring av bymiljøavtaler.  

Konklusjon  

Ansvarlig organ for fylkesvegene bør ha en størrelse som tilsvarer fylkene eller større 
regioner. Imidlertid viser tidligere utredninger at 10- 15 % av vegnettet kan omklassifiseres til 
kommunale veger. Endringer i kommunestrukturen kan muliggjøre økt omklassifisering.  

3.12 Statens vegvesen – vegregionene  

Beskrivelse av oppgavene og ansvar   
Statens vegvesen ved regionvegkontorene (og deres fylkevise avdelinger) er 
fylkeskommunenes fagadministrasjon for veger og statens fagadministrasjon for riksveger. 
Regionene bistår fylkeskommunene med tilrettelegging av politiske beslutninger, investering, 
drift, vedlikehold og forvaltningsoppgaver. Regionene er dermed det utøvende ledd for 
fylkeskommunene.  
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Tidligere vurderinger  
I NOU 2000:22 ble det foreslått å overføre ansvaret for de daværende fylkesvise 
vegkontorene til det regionale folkevalgte nivået og omklassifisere riksvegene utenom 
stamveger til regionale veger. Utvalget pekte imidlertid på at et vel fungerende 
samferdselstilbud er betinget av funksjonelle og slagkraftige regioner hvor det er naturlig å se 
næringsliv, bosettingsmønster og transportstruktur i sammenheng. Utvalget så derfor behov 
for endringer i fylkesinndelingen i retning av færre og større enheter.  

KS landstyre og fylkesordførerne gikk i 2006 inn for at statens vegvesens regionale apparat 
med unntak av trafikkstasjonene ble overført til regionene. Staten ved Vegdirektoratet skulle 
fortsatt ha ansvaret for retningslinjer for vegutforming mv, stamvegene og Nasjonal 
Transportplan ved en slik reform. I begrunnelsen heter det at en samling av veg og øvrige 
samferdselsoppgaver i større regioner vil styrke fagmiljøer og muligheten for å se samferdsel i 
sammenheng med regional planlegging, miljøvern mv. Plan- og fagapparatet underlegges en 
enhetlig styring og kan tilpasses utfordringene regionalt. Videre heter det at når 
regiongrensene endres, vil de regionale forutsetningene for å ivareta ansvaret styrkes radikalt. 
De nye regionene vil være mer funksjonelle i et samferdselsperspektiv og omfatte 
sammenhengende bosettings- og sysselsettingsområder og transportnett som går på tvers av 
kommune- og fylkesgrenser.  

I St. meld nr. 12 (2006-2007) Regionale fortrinn – regional framtid fra Stoltenberg II, heter 
det at gitt en inndeling på regional folkevalgt nivå som gir få og store regioner ikke ulik 
dagens inndeling av Statens vegvesen, vil hovedansvaret for Statens vegvesen kunne 
overføres til landsdelsregioner. Det vil kunne etableres tunge kompetansemiljøer på regionalt 
nivå, med dagens personell fra vegvesenet og fylkeskommunens personell med areal- og 
transportplanleggingskompetanse, og med tette koblinger til næringsutvikling og 
miljøressurser.  

Resultatet av de fylkesvise inndelingsprosessene i kjølvannet av stortingsmeldingen ga ikke 
rom for omfattende endringer i fylkesinndelingen og dermed ble en regionalisering av 
vegkontorene skrinlagt.   

Vurderinger og konklusjon  
Fylkeskommunene er landets desidert største vegeiere målt i antall km, men har ikke en egen 
fagadministrasjon. Etter arbeidsgruppens mening bør faglig ansvar og politisk og økonomisk 
ansvar følge hverandre. Arbeidsgruppen mener fylkesavdelingene i Statens vegvesens 
regionkontorer bør overføres til det regionale folkevalgte nivået. En samling av det faglige 
ansvaret for veg, øvrige samferdselsoppgaver og regional planlegging vil styrke fagmiljøer og 
muligheten for å se samferdsel i sammenheng med regional planlegging og øvrig 
utviklingsarbeid. Plan- og fagapparatet underlegges en enhetlig styring og kan tilpasses 
utfordringene regionalt.  

Dersom de regionale folkevalgte regionene blir vesentlig større, mener arbeidsgruppen at 
fagadministrasjonene i vegregionene som i dag arbeider med regionale veger kan overføres til 
det regionale folkevalgte nivå i sin helhet. Ved behov kan spesialkompetanse, for eksempel 
knyttet til prosjektering av tunneler og broer, kan ivaretas gjennom samarbeid mellom 
regionene. Fagadministrasjonene kan ved behov ivareta faglige oppgaver på oppdrag av 
Vegdirektoratet og eventuelle kommende statlige utbyggingsselskap (er) når det gjelder det 
statlige riksvegnettet.  
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3.13 Bibliotek, museer, kunst- og kulturformidling og -
produksjon  

Fylkeskommunenes oppgaver    
Fylkeskommunene ivaretar et stort mangfold av oppgaver innenfor kulturfeltet, alene eller i 
samarbeid med stat eller kommune. Mange av oppgavene har fylkeskommunene selv tatt 
initiativ til. Her kan kort nevnes oppgaver innenfor kunstproduksjon og -formidling på 
regionalt nivå, som regionteatre, symfoniorkestre, fylkesgallerier og andre kunstinstitusjoner. 
Videre gir fylkeskommunene støtte til organisasjoner, tiltak og institusjoner innenfor hele det 
utvidede kulturbegrepet. Fylkeskommunene har også viktige oppgaver når det gjelder 
bevaring av kulturarven ikke minst gjennom til dels eierskap og tilskudd til museer.  
Fylkeskommunene har også et omfattende samarbeid seg i mellom (for eksempel Den 
nordnorske kulturavtalen) og en del av de regionale tilskuddene kanaliseres til institusjoner 
som dekker flere fylker. Fylkeskommunene har også et omfattende internasjonalt 
kultursamarbeid.  

Generelt gjelder kulturloven for fylkeskommunene og også kommunene. I loven heter det at 
fylkeskommunene og kommune skal: ”Syta for økonomiske, organisatoriske, informerande 
og andre relevante verkemiddel og tiltak som fremjar og legg til rette for eit breitt spekter av 
kulturverksemd regionalt og lokalt”  

Videre heter det i loven at staten, fylkeskommunen og kommunen skal sørge for:  

a. at kulturlivet har føreseielege utviklingskår, 

b. å fremja profesjonalitet og kvalitet i kulturtilbodet og leggja til rette for deltaking i 
kulturaktivitetar, 

c. at personar, organisasjonar og institusjonar har tilgang til informasjon om 
ordningar med økonomisk støtte og om andre verkemiddel og tiltak. 

Loven gir ingen konkrete føringer og det skal understrekes at det er variasjoner mellom 
fylkene når det gjelder bl.a. tilbud, organisering og eierskap til kulturinstitusjonene og 
museer.  

Fylkeskommunene har etter bibliotekloven ansvar for å ivareta regionale bibliotekoppgaver 
og regional bibliotekutvikling. Ansvaret innebærer bl.a. å gi råd til lokale myndigheter, yte 
bibliotekfaglig veiledning og assistanse, arrangere møter og kurs om bibliotekspørsmål og 
drive utviklingsarbeid. Fylkeskommunen skal ha bibliotekfaglig kompetanse på ledernivå. 
Selv om det ikke er direkte nevnt i loven, utgjør også bibliotekfaglig utredningsarbeid en 
viktig del av fylkeskommunenes oppgave på området.  

TBU anslår fylkeskommunenes brutto driftsutgifter innenfor kulturområdet til om lag 2,44 
mrd kr i 2012 (midlene til bibliotek, museer, kunstformidling, kunstproduksjon, idrett og 
andre kulturaktiviteter).  

Statens oppgaver 
Ved siden av det ansvar staten har sammen med fylkeskommunene og kommunene nevnt i 
avsnittet ovenfor, heter det i kulturloven at: ”Staten skal fremja og leggja til rette for eit breitt 
spekter av kulturverksemd over heile landet gjennom rettslege, økonomiske, organisatoriske, 
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informerande og andre relevante verkemiddel og tiltak. Staten skal utforma verkemiddel og 
gjennomføra tiltak for å fremja og verna eit mangfald av kulturuttrykk i samsvar med 
internasjonale rettar og plikter”. 

Kulturrådet forvalter midler fra Kulturfondet og statlige tilskuddsordninger til organisasjoner 
og institusjoner, herunder AMB-feltet. I 2013 fordelte Kulturrådet 1,15 mrd kroner. 
Kulturdepartementet forvalter betydelige midler til region/landsdelsinstitusjoner og 
knutepunktsinstitusjoner innenfor regional scenekunst og musikkformål. Departementet 
forvalter også betydelige midler til språk-, litteratur- og bibliotekformål og museums- og 
andre kulturvernformål. Staten ved bl.a. Kulturdepartementet, bidrar i dag med årlige tilskudd 
til bygg og lokaler som for en stor del er rettet mot virksomheter med regionale og lokale 
funksjoner. 

Mange kulturaktiviteter og institusjoner finansieres som spleiselag mellom fylkeskommunene 
og staten, men det er staten som i hovedsak legger premissene for fordelingen og dermed også 
den økonomiske belastningen mellom partene.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Boks 3.8 Eksempel på kulturoppgaver - oversikt frå Sogn og fjordane fylkeskommune  
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Tidligere vurderinger  
KS landstyre og fylkeskommunene vedtok i 2006 krav om at regionene skal ha et samlet 
finansielt ansvar for kulturpolitikken på regionalt nivå. Det ble argumentert med at regionene 
i tillegg til dagens fylkeskommunale oppgaver skulle ha ansvaret for:  

- Forvaltningen av statlige tilskuddsordninger til lokale og regionale kulturtilbud. 
Finansieringen av disse tilskuddene skjer i dag over Kulturdepartementets budsjett, Norsk 
Kulturråd og Norsk kulturfond  

- Regionale oppgaver og funksjoner som er tillagt statlige institusjoner. Eksempler på slike 
institusjoner er Riksteateret, Rikskonsertene, Riksutstillingene, ABM – området med flere 

- Økonomiske ressurser til bygg og anlegg som er en del av Kulturdepartementets budsjett  

Fylkesordførerne (2006) mente at regionene – bedre enn beslutningstakere sentralt – kan 
tilpasse det profesjonelle og frivillige kulturtilbud til regionens og lokalsamfunnenes behov. 
Samarbeid mellom lokale og regionale aktører vil tjene både kulturprosjekter og utøvere, og 
bidra til utvikling av kulturlivet i regionen. Kollegiet gikk derfor inn for en full overføring av 
samtlige ressurser og funksjoner som i dag ivaretas av ulike statlige organer og som i dag har 
regionale funksjoner. Fylkesordførerne mente regionene burde ha et helhetlig ansvar – 
politisk, faglig og finansielt – for kulturpolitikken på regionalt nivå. Videre heter det at 
regionene må eie og drive viktige profesjonelle kunst- og kulturinstitusjoner, og få overført 
politisk ansvar og finansielle midler fra staten, herunder forvaltningen av tilskudd til 
institusjoner, bygg og tiltak. Regionene må ha et overordnet ansvar innenfor arkiv-, bibliotek- 
og museumsområdet, og gis større frihet til å anvende spillemidlene i regionen, herunder 
avveining mellom tilskudd til aktivitet og investeringer til idrett og kulturformål. Kollegiet 
mente at mange av de ovennevnte funksjoner, institusjoner og oppgaver krever et betydelig 
kompetansemessig og befolkningsmessig grunnlag og mente det trekker i retning av større 
regioner enn dagens fylkeskommuner.  

Nedenfor er oppfølgingen av temaet gitt i St.meld. nr. 12 (2006-2007) Regionale fortrinn - 
regional framtid og Ot.prp. nr. 10 (2008-2009) Om lov om endringer i 
forvaltningslovgivningen mv. (gjennomføring av forvaltningsreformen) gjengitt.    

I stortingsmeldingen heter det at turneleggingsansvaret for rikskonsertene bør kunne legges til 
regionene så snart som det er praktisk gjennomførbart. I påfølgende proposisjon heter det at 
Rikskonsertene og fylkeskommunene samarbeider om produksjon av skolekonserter, og 
samarbeidet er regulert i avtaler mellom partene. Gjeldende avtaler går ut ved årsskiftet 
2008/2009. Ved framforhandling av nye avtaler vil samarbeidspartene vurdere om 
oppgavefordelingen skal videreføres eller om fylkeskommunen skal gjennomføre en større del 
av skolekonsertproduksjonen. 

På teaterfeltet heter det i meldingen at det over Kultur- og kirkedepartementets budsjett gis 
tilskudd til teatre over hele landet. Det enkelte teater bestemmer selv repertoar og andre 
disposisjoner innenfor gitte rammer. Det vil være naturlig å se på balansen mellom 
regionteatrenes turnévirksomhet og Riksteaterets virksomhet. Saken er ikke omtalt i 
påfølgende proposisjon.  

I meldingen heter det at det vil bli foretatt en gjennomgang av Norsk kulturråd og andre 
fagområder for å se hvilke arbeidsmåter som er best egnet for å gjennomføre prinsippene om 
armlengdes avstand, spredning av beslutninger og reduksjon av administrasjon. Med få og 
store regioner bør en kunne vurdere om flere oppgaver kan delegeres til institusjoner og/eller 
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overføres til regionalt nivå uten økt byråkrati. I den påfølgende proposisjonen vises det til 
Løken-utvalgets gjennomgang av Kulturrådets oppgaver. Løken-utvalget anbefalte ikke å 
legge noen av disse til fylkeskommunene. Høringsrunden viste også at et bredt flertall av 
høringsinstansene heller ikke gikk inn for en desentralisering av Kulturrådets oppgaver til 
fylkeskommunene. 

I NOU 2000:22 heter at regionene måtte få et større ansvar for region-/landsdelsinstitusjoner 
og knutepunktsinstitusjoner (de såkalte funksjonsfordelingsinstitusjonene) innenfor områdene 
scenekunst, musikk, museum og billedkunst, for å gi regionene bedre muligheter for å drive et 
aktivt kulturpolitisk arbeid innenfor et større tverrsektorielt utviklingsarbeid. Videre anbefalte 
utvalget at det ble vurdert om deler av de økonomiske midlene som de tre riksinstitusjonene 
(Riksteatret, Riksutstillinger og Rikskonsertene) rår over i dag, bør overføres til det 
folkevalgte regionale nivå, slik at det regionale nivå blir ansvarlig for å bestille profesjonelle 
kulturtilbud ut fra regionale prioriteringer og behov. 

Forslagene fra KS og fylkeskommunene er altså i hovedsak ikke fulgt opp i 
stortingsdokumenter. 

Boks 3.9 NOU 2013: 4 Kulturutredningen 2014 – om oppgavefordelingen   

”Kulturutredningen har fått innspill fra ulike hold i kulturlivet om at det er et behov for å styrke den nasjonale 

sammenhengen i kulturpolitikken som utøves på de ulike forvaltningsnivåene. Utvalget slutter seg til denne 

vurderingen og til konklusjonen i NIBRs kartleggingsstudie om fylkeskommunenes kulturpolitiske rolle, hvor det 

heter: «Summen av de faktorene vi har beskrevet når det gjelder forholdet til nasjonale myndigheter, synes å 

være av en slik art at det er nødvendig med en avklaring og endringer». Dilemmaet her er at nasjonale 

myndigheter de siste årene har framstått som pådrivere for utvikling av arenaer for det utvalget kaller 

ytringskultur. Dette understrekes av tendensen vi har dokumentert til at denne typen kulturvirksomheter 

nedprioriteres av kommunene. Etter utvalgets vurdering er knutepunkt og lignende delte 

finansieringsordninger et godt virkemiddel for å sørge for å opprettholde og utvikle det lokale og regionale 

kulturlivet. Her er det imidlertid et klart behov for samordning og reell forhandling mellom myndigheter på de 

ulike forvaltningsnivåene. I årene som kommer, bør det være en prioritert oppgave å utvikle en mer organisert 

dialog mellom disse instansene med hensyn til mål, ansvarsforhold og oppgavefordeling i kulturpolitikken”.  

Og videre:  

”Utvalget foreslår at kulturloven utstyres med bestemmelser som gir kommuner og fylkeskommuner ansvar for 

å utvikle planstrategier på kulturområdet. Når regionale og lokale myndigheter slik får sitt kulturpolitiske 

oppdrag klarere spesifisert, oppnås samtidig muligheten for økt kommunikasjon, samhandling og dialog 

mellom forvaltningsnivåene – stat, fylkeskommune og kommune”. 
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Boks 3.10 Eksempel på samfinansiering og innvevd oppgavefordeling - Den kulturelle 
skolesekken (Kilde: Kulturrådet)  

Den kulturelle skolesekken er en nasjonal satsing som skal bidra til at alle skoleelever i Norge får møte 

profesjonell kunst og kultur av alle slag. Den kulturelle skolesekken er et samarbeidsprosjekt mellom kultur- og 

opplæringssektoren på nasjonalt, regionalt og lokalt nivå, og omfatter alle skoler i Norge. Fylkeskommunen er 

ansvarlig for koordineringen regionalt, men kommunene har også mulighet for å utvikle sitt eget program. Det 

er stor variasjon i hvordan skolesekken organiseres på regionalt og lokalt nivå. 

Kulturdepartementet har ansvar for ordningen på nasjonalt nivå og ordningen finansieres av spillemidlene som 

departementet fordeler. I 2013 var summen om lag 192 millioner kroner.  Kulturdepartementet samarbeider 

med Kunnskapsdepartementet om å utvikle ordningen. Det daglige arbeidet med ordningen er lagt til 

sekretariatet, som er plassert i Norsk kulturråd.  

Midlene fordeles av kulturdepartementet til fylkeskommunene etter en fordelingsnøkkel som tar hensyn til 

geografi, demografi og infrastruktur. En tredjedel av midlene går direkte ut til kommunene, en tredjedel 

forvaltes av fylkeskommunene og den siste tredjedelen er fri til å fordeles av fylkeskommunen. 

I noen fylker er det også store kommuner som mottar hele potten uten fordeling via fylkeskommunen. Disse 

kalles for direktekommuner eller 100 % kommuner. Dette er kommuner som selv har valgt å ta hele ansvaret 

for administrering av skolesekken.  

Alle spillemidlene skal gå til kunst og kultur. Fylkeskommuner og kommuner besørger derfor administrasjonen 

selv, i tillegg til at mange også legger i ekstra midler til produksjon av kunst og kultur. Skolesekkens samlede 

økonomi er derfor langt større enn potten med spillemidler. 

Vurderinger og konklusjon 
Nivå - hvilke krav stilleroppgavene på kulturområdet til funksjonalitet og innbyggergrunnlag?   

Kultur er en viktig del av det regionale utviklingsoppdraget, men i dag forvaltes store 
offentlige midler av sentrale aktører, og i særdeleshet Kulturdepartementet og Norsk 
kulturråd. Svært mange av tilskuddene, som ofte er av beskjeden størrelse, går til lokale og 
regionale tiltak som ikke krever et landsdekkende perspektiv for prioritering og 
tilrettelegging.  

Arbeidsgruppen mener det regionale folkevalgte nivået, bedre enn beslutningstakere sentralt, 
kan tilpasse det profesjonelle og frivillige kulturtilbud til regionens og lokalsamfunnenes 
behov. Arbeidsgruppen mener at det innenfor de nasjonale kulturpolitiske rammene bør 
legges til rette for å utvikle det lokale og regionale mangfoldet gjennom en tydelig 
regionalisering innen konkrete kulturpolitiske satsingsområder. Så langt har en ikke i den 
nasjonale kulturpolitikken tatt ut hele vekstpotensialet som ligger i det lokale og regionale 
kulturlivet. Større lokal og regional handlingsfrihet vil fremme kulturmangfoldet og tilføre 
kulturutviklingen en stor merverdi basert på lokale og regionale fordeler. 

Tilrettelegging og økonomiske innsats for å støtte kulturinstitusjoner, festivaler og kulturlivet 
ellers, krever som hovedregel et perspektiv over kommunegrensene, men tiltak samfinansieres 
ofte sammen med den enkelte vertskommune. Det er som regel ikke etterspørsel nok og 
dermed ikke økonomisk grunnlag for å gi støtte innad i den enkelte kommune. Et annet 
argument for et kommuneoverskridende perspektiv er at festivaler, kulturinstitusjoner og 
museer ivaretar identitetsbyggende og historiske verdier utover kommune som administrative 
enheter. Eksempler på slike er Valdres natur og kulturpark, Stiklestad nasjonale kultursenter 
og Setesdalsmuseet.  
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En desentralisering av ansvar med tilhørende midler til regionalt nivå ville forenklet 
organiseringen og redusert behovet for samfinansiering og spleiselag mellom regionalt og 
sentralt nivå.   

Fylkesbibliotektjenesten har kommuneoverskridende oppgaver bl.a. knyttet til veiledning av 
kommunene og utviklingsarbeid og noen fylkeskommuner administrerer 
fjernlånsvirksomheten. Gitt en omfattende endring i kommunestrukturen, kan kommunene 
selv ivareta denne oppgaven.   

Krever ansvaret for tilrettelegging for kultur utøvelse av politisk skjønn og vurdering? 

Arbeidet for å fremme kultur er en frivillig oppgave som ikke er preget av regelstyring og 
standardisering. Tvert i mot krever oppgavene tilpasning og prioriteringer ut fra et lokale og 
regionalt perspektiv.  

Tilrettelegging for kultur - kontaktflater og krav til sektorsamordning?  

Kulturoppgavene er viktig for bolyst, utvikling og attraktivitet og bør ses i sammenheng med 
arbeidet for bl.a. tilrettelegging for næringsutvikling, stedsutvikling, folkehelse og 
kulturminneforvaltning.  

Konklusjon  

Arbeidsgruppen mener oppgavene lagt til departementet, Kulturrådet og andre statlige organer 
må overføres til det regionale folkevalgte nivået.  Kultuinstituasjoner og arrangementer krever 
et visst innbyggergrunnlag for å sikre etterspørsel og mulighet til å utvikle et differensiert 
tilbud. Større kommuner  fra over 10 000 innbyggere vil kunne ivareta noen oppgaver som i 
dag er lagt til fylkeskommunene, dersom dette er funksjonelt for tiltakets 
etterspørselsgrunnlag og nedlagsfelt.  

3.14 Forvaltning av spillemidler til idrettsanlegg og kulturbygg  

Beskrivelse av oppgaver og ansvar  
Fylkeskommunene forvalter tilskuddet til idrettsanlegg i kommunene som er en betydelig del 
av spillemidlene til idrettsformål. I 2012 utgjorde midlene nærmere 700 mill kroner. I tilegg 
forvalter fylkeskommunene tilskudd til kulturbygg. Ordningen var på nærmere 100 mill 
kroner i 2012.  

Det er kommunene som er søkere på tilskudd til idrettanlegg og kulturbygg i kommunene. En 
søknad krever bl.a. krav til kommunal planbehandling og at kravet til lokale egenandeler er 
ivaretatt. Fylkeskommunene er 2. linje og behandler søknadene før godkjente søknader 
oversendes departementet. Deretter mottar fylkeskommunen en tildelt ramme og foretar 
prioritering av søknadene. Tildelingen til kommunene skjer ihht. planer vedtatt av 
fylkestingene, tilpasset statlige føringer og tilpasset tildelte summer. Forvaltningen av 
midlene er styrt av relativt detaljerte nasjonale føringer når det gjelder målgrupper, krav til 
funksjonalitet, søknadsprosesser, tekniske spesifikasjoner, økonomiske krav og rutiner for 
rapportering.  
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Tidligere vurderinger  
KS landstyre og fylkesordførerne vedtok i 2006 krav om at spillemidler som går til lokale og 
regionale tiltak bør forvaltes av regionene som også innebar større regional frihet enn 
ordningen har i dag.  

Stortingsmeldingen om forvaltningsreformen tok ikke opp saken, men ved behandlingen av 
meldingen i Stortinget gikk flertallet inn for at regionene bør få det fulle ansvaret for å 
forvalte spillemidlene til kulturbygg og til lokale og regionale idrettsanlegg. Det heter at 
regionene skal ha full frihet til å bestemme hvilke investeringsprosjekter som skal 
gjennomføres og hvor stort støttebeløp hvert enkelt prosjekt skal få. Stortinget forutsetter at 
anleggsmidlene fortsatt skal tildeles etter søknader fra den frivillige medlemsbaserte 
breddeidretten og kommunene, og at tildelingsordningene utformes i nært samarbeid med 
idretten.  

I den påfølgende proposisjonen om forvaltningsreformen fulgte ikke Regjeringen ikke opp 
innstillen fra Stortinget om at regionene skal ha full frihet til å bestemme hvilke 
investeringsprosjekter som skal gjennomføres og hvor stort støttebeløp hvert enkelt prosjekt 
skal få.   

Vurderinger og konklusjon  
Nivå - hvilke krav stiller forvaltningen av spillemidler til funksjonalitet og 
innbyggergrunnlag?   

Anleggenes karakter er forskjellige, men mange av investeringene i anlegg og oppfølgende 
driftsutgifter (anleggene som ikke er nærmiljøanlegg) gjør krav på et visst antall innbyggere 
spesielt i målgruppen barn og unge. Det er ikke ressurser nok til at hvert enkelt tettsted, bygd 
eller mindre by skal kunne ha et fullskala idrettsanlegg eller kulturbygg. Ved å se det totale 
behov for aktivitetsarenaer over et større geografisk område, er det mulig å gi en rekke mindre 
idretter et tilbud innen et slikt utvidet område. Flere anleggstyper har behov for et 
etterspørselsgrunnlag på regionnivå.  

Nåværende toleddete behandling av søknader om spillemidler nødvendiggjør et 
behandlingsnivå mellom departementet og kommunene uavhengig av kommunenes størrelse.  

Krever ansvaret for forvaltningen av spillemidler utøvelse av politisk skjønn og vurdering? 

Behandlingen av søknadene regionalt krever politisk behandling og innebærer avveining og 
prioriteringer av ulike søknader, anleggstyper og områder og kommuner opp mot hverandre 
innenfor nasjonalt fastsatte faglige føringer. Det politiske handlingsrommet omfatter i 
hovedsak å prioritere søknadene innenfor fastsatte økonomiske rammer.  

Forvaltningen av spillemidler - kontaktflater og krav til sektorsamordning?  

Forvaltningen av spillemidler må ses i sammenheng med regional planlegging, 
kulturoppgaver og øvrige regionale utviklingsoppgaver herunder også videregående 
opplæring. Forvaltningen krever også et nært samarbeid og samordning med kommunene som 
arealmyndighet og hovedansvarlig for barn og unge.  

 

 



         
      53 

Konklusjon  

Anleggene gjør krav på et visst antall innbyggere. Ved å se det totale behov for 
aktivitetsarenaer over et større geografisk område, er det mulig å gi en rekke idretter et tilbud. 
Flere anleggstyper har behov for et etterspørselsgrunnlag på fylkesnivå. Nåværende toleddete 
behandling av søknader om spillemidler nødvendiggjør et regionalt folkevalgt 
behandlingsnivå mellom departementet og kommunene uavhengig av kommunenes størrelse.  

3.15 Kulturminneforvaltningen   

Beskrivelse av oppgaver og ansvar  
Fylkeskommunen har ansvaret for regional kulturminneforvaltning. Ansvaret er regulert i 
kulturminneloven. Fylkeskommunen er delegert myndighet etter kulturminneloven og har 
innsigelsesmyndighet på kulturminnefaglig grunnlag i plansaker etter plan- og bygningsloven. 
Fylkeskommunens hovedoppgaver på feltet består i å gi tilrådinger og veiledning overfor 
kommuner og enkeltpersoner i bl.a. plan- og byggsaker og i konkret verne- og skjøtselsarbeid. 
Fylkeskommunen har også innsigelsesmyndighet i kommunale plansaker. Brutto driftsutgifter 
innen kulturminneforvaltningen i 2012 var på om lag 410 mill kr.   

Kulturminneforvaltningen inngår også i fylkeskommunenes regionale utviklingsoppdrag og 
tilrettelegging og markedsføring av kulturminner er bl.a. viktig for steds- og 
omdømmebygging og henger også nært sammen med satsningen på turisme. Gjennom rollen 
som kulturminnemyndighet har fylkeskommunen muligheten til å legge til rette for at 
kulturminnene blir en viktig ressurs og premissleverandør i den regionale utviklingen. 

Boks 3.11 St. 35 (2012–2013) Framtid med fotfeste  

I St. 35 (2012–2013) Framtid med fotfeste heter det at fylkeskommunene har en utfordrende 

bemanningsmessig situasjon, spesielt når det gjelder forvaltningen av nyere tids kulturminner og formidling. 

Flere av fylkeskommunene gir uttrykk for at de, med dagens ressurssituasjon, ikke kan utføre oppgavene de er 

pålagt som kulturminnemyndighet. For å få en robust, regional kulturminneforvaltning og for å nå nasjonale 

mål som Stortinget har satt på området, er det derfor viktig å styrke fylkeskommunenes kapasitet og 

kompetanse.  

Videre heter det at mange kommuner mangler tilgang til kunnskap om og oversikt over viktige kulturminner. 

Bare 30 prosent av kommunene har egne planer for hvordan kulturminnene skal forvaltes. Dette er en 

utfordring når det gjelder å sikre en god forvaltning der viktige kulturminner og kulturmiljøer ivaretas og 

forvaltes som premisser i den lokale stedsutviklingen og verdiskapingen.  

I meldingen heter det at departementet vil underbygge og støtte opp under fylkeskommunenes rolle som 

regional kulturminnemyndighet gjennom blant annet å overføre større ansvar etter kulturminneloven (I 

Riksantikvarens prioriteringsbrev til fylkeskommunene for 2014 er flere oppgaveområder nevnt).  

I meldingen heter det at kulturminneområdet er et lite tydelig fagområde i fylkeskommunene. I følge 

meldingen synes kulturminneområdet å ha liten politisk interesse i enkelte fylker og kulturminneforvaltningen 

prioriteres ofte lavt i budsjettsammenheng. Det blir oppfattet som et politikkområde der fylkeskommunenes 

politiske handlingsrom er begrenset. De få sakene som kommer til politisk behandling, er ofte konfliktsaker 

knyttet til kommunal planlegging. 
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Vurderinger og konklusjon  
Nivå - hvilke krav stiller kulturminneforvaltningen til funksjonalitet og innbyggergrunnlag?   

Kulturminneforvaltningen krever spesialiserte fagmiljøer og kapasitet. I følge St. meld nr 35 
(2012–2013) Framtid med fotfeste har mange fylkeskommuner en utfordrende 
bemanningsmessig situasjon. I kommunene synes situasjonen enda mer kritisk og det pekes 
på bl.a. manglende lokale forvaltningsplaner. Gitt situasjonen i fylkeskommunene og 
kommunene synes det lite aktuelt å legge oppgavene til lavere geografisk nivå enn dagens 
fylker. Større folkevalgte regioner ville antagelig hatt forutsetninger for å bygge opp mer 
robuste fagmiljøer på kulturminneområdet. Den nåværende rollen som kulturminnefaglig 
innsigelsesmyndighet kan ikke ivaretas av planmyndigheten i førstelinjen (kommunene). 

Krever ansvaret for kulturminneforvaltningen utøvelse av politisk skjønn og vurdering? 

Staten gir relativt klare føringer for fylkeskommunenes virksomhet bl.a. gjennom årlige 
prioriteringsbrev og andre sentrale føringer. Riksantikvaren omtaler ofte fylkeskommunene 
som ”kulturminneforvaltning”. Deler av kulturminneforvaltningen og spesielt rollen som 
formidler av nasjonal politikk og innsigelsesmyndighet gir føringer for utøvelse av regionalt 
skjønn.  

Samtidig stiller andre deler av det regionale kulturminnearbeidet rom for tilpasning og 
prioritering av kulturminner i regional planlegging og i sammenheng med utvikling av 
kulturtiltak, næringsliv og stedsutvikling. Gjennom rollen som kulturminnemyndighet har 
fylkeskommunen muligheten til å legge til rette for at kulturminnene blir en viktig ressurs og 
premissleverandør i den regionale utviklingen 

Kulturminneforvaltningen - kontaktflater og krav til sektorsamordning? 

For å sikre samspill og integrering av kulturminnefaglige perspektiver med andre sektorer av 
betydning for regional utvikling, må kulturminneforvaltningen skje i nært samspill med 
oppgaveområder av betydning for regional utvikling, herunder regional planlegging, 
friluftsliv, kultur, landbruk og næringsutvikling.  

Konklusjon  

Kulturminneforvaltningen krever spesialiserte fagmiljøer og kapasitet og dermed et betydelig 
innbyggergrunnlag. Dersom kommunene får en normgivende  minstestørrelse på  >100 000 
innbyggere kan oppgaven legges til lokalt nivå.  Større regioner kan forsterke 
kulturminneforvaltningens fagmiljøer.   

3.16 Miljøvern 

Fylkeskommunenes oppgaver  
Innenfor friluftsområdet skal fylkeskommunen bidra til å fremme allmennhetens interesser og 
tilrettelegge for friluftsliv. Det fremgår av friluftsloven at fylkeskommunen skal arbeide for å 
fremme friluftsformål innen sitt område. Videre heter det at fylkeskommunen skal etter 
nærmere retningslinjer fra departementet medvirke i saksbehandlingen i saker som behandles 
av et statlig organ. Fylkeskommunen forvalter også tilskuddsordninger til friluftslivet  
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Fra 2010 ble ansvaret som vannregionmyndighet lagt til fylkeskommunene. Oppgaven følger 
av EUs rammedirektiv for vann. Siden vannregionene og nedbørsfeltene går på tvers av 
fylkesgrensene er det utpekt 11 fylkeskommuner som hovedansvarlige myndigheter. 
Vannregionmyndighetene i hver vannregion leder et vannregionutvalg der alle relevante 
myndigheter deltar, inkludert kommuner, fylkeskommuner og statlige myndigheters 
regionkontorer.  Oppgaven omfatter ansvaret for å drive planprosessene etter fastsatte 
tidsfrister og sørge for at planforslage fyller kvalitetskravene i Vanndirektivet med tilhørende 
nasjonale veiledere. Fylkeskommunen har også ansvar for å vedta vannforvaltningsplanene. 
Veiledning i planarbeidet følger også med til fylkeskommunens ansvar.  

Fra 2010 fikk fylkeskommunene ansvaret for å:  

- Forvalte og sikre de høstbare, ikke truede artene av vilt- og innlandsfisk 

- Fordele tilskudd til lokale vilttiltak fra det statlige viltfondet 

- Samle inn, kvalitetssikre og levere data til nasjonale databaser innenfor sitt ansvarsområde 

- Veilede kommuner og rettighetshavere innenfor sitt ansvarsområde 

- Ivareta hensynet til de lokale bestandene ved gjennomføring av vassdragstiltak og 
kultivering av innlandsfisk 

- Sørge for allmennhetens tilgang til jakt og fiske 

Fylkeskommunenes brutto driftsutgifter til miljøvernoppgavene i 2012 var om lag 140 mill 
kroner.  

Statens oppgaver    
Fylkesmannen har hovedansvaret for regional miljøvernforvaltning og har myndighet og 
oppgaver med hjemmel i over ti sektorlover, herunder naturmangfoldsloven, viltloven, laks- 
og innlandsfiskeloven, lov om motorisert ferdsel i utmark og vassdrag, friluftsloven, 
forurensningsloven, plan- og bygningsloven. En av fylkesmannens hovedoppgaver er å være 
innsigelsesmyndighet etter miljøvernlovgivningen, klagesaksbehandling på vedtak der 
kommunene er førstelinje og rådgivning i forhold til kommunene. Kommunene er 
miljøvernavdelingenes viktigste brukere. Fylkesmannen er videre saksforberedende organ for 
direktorat og departement. I tillegg har fylkesmannen oppgaver knyttet til planarbeid, 
rapportering, samordning av miljødata og forvaltning av tilskuddsordninger. På 
miljøvernområdet er det i dag to lover som har tilsynshjemler som fylkesmannen ivaretar: 
Plan og bygningsloven og forurensningsloven.  

Tidligere vurderinger  
I St. meld. nr. 31 (2000-2001) foreslo Regjeringen Stoltenberg I å overføre den regionale 
miljøvernforvaltningen fra fylkesmannen til fylkeskommunene, med unntak av 
klagebehandling og lovlighetskontroll. En viktig begrunnelse for overføringen var at en 
regional politisk forankring av miljøvernoppgavene skulle bidra til å integrere og tilpasse 
miljøvernet i forhold til regional utvikling, planlegging og arealforvaltning, og kunne styrke 
arbeidet med en utviklingspolitikk basert på helhetlige vurderinger. Videre ble det pekt på at 
miljøutfordringene har blitt betydelig mer komplekse, sektorovergripende og tverrfaglige enn 
tidligere. Fremtidens miljøvernpolitikk må derfor i enda større grad integrere miljøhensyn i 
alle sektorer og på alle forvaltningsnivå. Stortinget sluttet seg til forslaget.   
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Den påfølgende St. meld. nr. 19 (2001-2002) Nye oppgaver for lokaldemokratiet - regionalt 
og lokalt nivå inviterte Stortinget til å gjøre nytt vedtak i saken som innebar at 
miljøvernoppgavene forble hos fylkesmannen. Regjeringen mente oppgavene i stor grad var 
myndighetsoppgaver og av en overkommunal karakter som regjeringen ikke ønsket at 
fylkeskommunene skulle ha.  

KS landstyre og fylkesordførerne vedtok i 2006 krav om overføring av miljøvernoppgavene 
til fylkeskommunene. I saken fra KS heter det at en samling av regionale oppgaver som har 
betydning for det regionale utviklingsmønsteret i èn organisasjon, vil være av stor betydning 
for å fremme en helhetlig og økologisk bærekraftig utvikling i alle landets regioner. I følge 
KS ville en samling redusere dobbeltbyråkrati på regionalt nivå fordi regional plan- og 
miljøvernfaglig kompetanse samles i en organisasjon. Ved dette kan en også unngå 
inneffektive prosesser på grunn av kompetansestrid. En annen viktig begrunnelse for å 
overføre oppgavene til regionene var at en regional politisk forankring av 
miljøvernoppgavene ville bidra til å integrere og tilpasse miljøvernet i forhold til regional 
utvikling, planlegging og arealforvaltning, og vil kunne styrke arbeidet med en 
utviklingspolitikk basert på helhetlige vurderinger i dialog og nært samarbeid med 
kommunene. 

Regjeringen fulgte i noen grad opp med en overføring av oppgaver i Ot.prp. nr. 10 (2008-
2009) Om lov om endringer i forvaltningslovgivningen mv. Fylkeskommunene fikk oppgaver 
knyttet til bevaring av innlandsfisk og høstbare viltarter, jakt og fiske, oppgavene innen 
friluftsliv og vannregionmyndigheten. Øvrige oppgaver knyttet til klage, tilsyn, 
lovlighetskontroll, innsigelse etter plan- og bygningsloven, oppgaver innen forurensning og 
bevaring av truede, sårbare og arter, samt veiledning knyttet til disse oppgavene ble vedtatt å 
ligge igjen hos fylkesmannen.  

Vurderinger og konklusjon  
Nivå - hvilke krav stiller miljøvernforvaltningen til funksjonalitet og innbyggergrunnlag?   

Mange av fylkeskommunenes og fylkesmannens miljøvernoppgaver er kompetansekrevende 
og gjør krav på et innbyggergrunnlag og et areal som gjør det hensiktsmessig å ivareta et 
fagmiljø. De kommuneoverskridende utfordringene og oppgavene av regional karakter kan 
ikke løses av den enkelte kommune med mindre de sammenfaller langt bedre til de faktiske 
utfordringene, for eksempel viltforvaltning, naturforvaltning, forurensningssaker mv. 
Arbeidsgruppen anslår at dagens fylker bør være normgivende for krav til innbyggergrunnlag. 
De fleste kommuner vil ikke ha kapasitet og kompetanse til å ivareta oppgavene også ved en 
sterk reduksjon i antall. Rollen som innsigelsesmyndighet kan ikke ivaretas av 
planmyndigheten i førstelinjen (kommunene).  

Imidlertid vil arbeidsgruppen peke på at det kan være enkeltoppgaver innenfor forvaltningen 
som kan delegeres til kommunene med begrunnelse i hensynet til det lokale selvstyret og for 
oppgaver som ikke krever spesialkompetanse. Et eksempel på en slik oppgave er forsøket 
med å legge myndigheten for tillatelser til motorferdsel i utmark til kommunene. Andre 
områder som kan legges til kommunene dersom det er lokalt funksjonelt for 
områdeforvaltningen, kan for eksempel være fylkeskommunenes oppgaver etter friluftsloven.  

Fylkeskommunens ansvar som vannregionmyndighet er per definisjon regionale oppgaver og 
vannregionene går på tvers av fylkesgrensene.  

Krever ansvaret for miljøvernforvaltningen utøvelse av politisk skjønn og vurdering? 
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Staten gir relativt klare føringer for deler av miljøvernforvaltningen. Imidlertid vil 
arbeidsgruppen vektlegge betydningen av behovet for regional politisk forankring av 
miljøvernoppgavene. Det vil bidra til å integrere og tilpasse miljøvernet i forhold til regional 
utvikling, samferdsel, planlegging og arealforvaltning og vil kunne styrke arbeidet med en 
utviklingspolitikk basert på helhetlige vurderinger. Å legge ansvaret for miljøvernoppgavene 
til det regionale folkevalgte nivå vil stimulere til større grad av lokal og regional forståelse og 
aksept for viktige miljøvernpolitiske oppgaver regionalt og dermed også for 
samfunnsutviklingen regionalt. 

Imidlertid vil en regionalisering av ansvaret innebære at nasjonale og internasjonale føringer, 
for eksempel forvaltningen av rødlistearter og ivaretakelse av oppgaver etter 
forurensningsloven, må ivaretas regionalt. Handlingsrommet for disse oppgavene er snevert, 
men tilsvarerne er også forholdet på andre oppgaveområder der kommuner og 
fylkeskommuner har sektoransvaret, for eksempel innenfor bestemmelser gitt i 
opplæringsloven og kulturminneforvaltningen.  

En overføring av den regionale miljøvernforvaltningen vil innebære at mellomnivået blir 
innsigelsesmyndighet på miljøvernområdet.   

Arbeidsgruppen mener lovlighetskontroll og ansvaret for tilsyn etter tilsynshjemlene i 
forurensingsloven og plan- og bygningsloven samt klagesaksbehandling på kommunale 
enkeltvedtak bør ligge igjen hos fylkesmannen.  Klagesaksbehandlingen er i hovedsak 
juridisk basert og tuftet på hensynet til rettssikkerheten for den enkelte innbygger og hensynet 
til miljøet. Arbeidsgruppens konklusjon samsvarer med regjeringens forslag og Stortingets 
behandling av St. meld nr 31 (2000-2001) Kommune, fylke, stat – en bedre oppgavefordeling.  

Arbeidsgruppen vil også peke på at utforming av planer for vannforvaltning og ikke minst 
tiltaksplanene er oppgaver som i stor grad innebærer politiske prioritering og avving av ulike 
hensyn.  

Miljøvernforvaltningen - kontaktflater og krav til sektorsamordning? 

Miljøutfordringene er komplekse, sektorovergripende og tverrfaglige. Fremtidens 
miljøvernpolitikk må derfor i enda større grad integrere miljøhensyn i alle sektorer og på alle 
forvaltningsnivå. De miljøvernpolitiske målene gir dermed viktige premisser for sektorer som 
påvirker areal- og ressursbruken som for eksempel landbruk, samferdsel og næringsutvikling, 
og som arbeidsgruppen mener hører hjemme på regionalt nivå.  

Konklusjon  

Regionale miljøvernoppgaver er kompetansekrevende og gjør krav på et innbyggergrunnlag 
og et areal som gjør det hensiktsmessig å ivareta et fagmiljø. Arbeidsgruppen angir et 
normgivende innbyggergrunnlag på 100 000. Det er behov for politisk forankring av 
miljøvernoppgavene. Det vil bidra til å integrere og tilpasse miljøvernet i forhold til øvrige 
lokale og regionale oppgaveområder. Klage-, kontroll- og tilsynsoppgaver bør ligge igjen hos 
fylkesmannen. Enkelte oppgaver kan legges til kommuner under 100 000 innbyggere.  

Dersom kommunene har et areal som dekker et sammenhengende friluftsområde, bør ansvaret 
for oppgaveområdet ivaretas av kommunene.  

Større folkevalgte regioner vil gi bedre sammenfall med vannregionene som følger 
nedbørsfeltene.  
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3.17 Landbruk og bygdeutvikling  

Fylkeskommunenes oppgaver    
Fylkeskommunen skal legge til rette for at landbruksnæringen inngår i fylkeskommunenes 
arbeid for regional utvikling. Fylkeskommunene har også et ansvar for vern av dyrket og 
dyrkbar jord gjennom regional planlegging og i dialog med kommunene i planprosesser, jf. 
nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging. For øvrig har 
fylkeskommunene bl.a. følgende oppgaver (ikke lovpålagte):  

- Fylkeskommunen forvalter fra 2010 et tilskudd til rekruttering, likestilling og 
kompetanseheving i landbruket på samlet 20 mill kr. 

- Samarbeidspart i verdiskapningsprogrammene til Innovasjon Norge. 

- Fylkeskommunene har uttalelsesrett i landbrukspolitiske saker, og har mulighet til å gi 
innspill til det årlige jordbruksoppgjøret. 

Statens oppgaver    
Fylkesmannen er regional landbruksmyndighet. Hovedtyngden av arbeidsoppgavene av 
forvaltning av økonomiske og juridiske virkemidler, deltakelse i samfunnsplanlegging og 
utviklingsoppgaver, alt knyttet til arealforvaltning, miljø og næringsutvikling med basis i 
jord- og skogbruk. Fylkesmannen er et utviklings- og kompetanseorgan for 
landbruksnæringen, og skal stimulere til samarbeid og fellestiltak. Fylkesmannen har et 
særskilt ansvar for å være pådriver i regional og kommunal planlegging, bl.a. for å se til at 
nasjonale mål på dette området blir oppfylt. Fylkesmannen behandler et stort antall 
enkeltsaker hovedsakelig etter jord-, skogbruks-, konsesjons- og odelsloven både som 
førsteinstans og som klageinstans. Fylkesmannen forvalter mange av bygdeutviklingsmidlene 
og er innsigelsesmyndighet på landbruksområdet etter plan- og bygningsloven. 

Tidligere vurderinger  
I St. meld. nr. 31 (2000-2001) foreslo regjeringen Stoltenberg I at fylkesmannens oppgaver på 
landbruksområdet, herunder dens oppgaver, myndighet og de økonomiske ressurser som 
benyttes til landbrukssakene, blir overført til fylkeskommunen. Klagebehandling og 
lovlighetskontroll skulle fortsatt ligge hos fylkesmannen. Regjeringen gikk videre inn for å 
nedlegge fylkeslandbruksstyret og overføre dets oppgaver og myndighet, med unntak av 
klagesaksbehandlingen på kommunale enkeltvedtak, til fylkeskommunen. Stortinget sluttet 
seg til forslaget.   

Den påfølgende St. meld. nr. 19 (2001-2002) Nye oppgaver for lokaldemokratiet - regionalt 
og lokalt nivå inviterte Stortinget til å gjøre nytt vedtak i saken som innebar at 
landbruksoppgavene forble hos fylkesmannen. Regjeringen mente oppgavene i stor grad var 
myndighetsoppgaver og av en overkommunal karakter som regjeringen ikke ønsket at 
fylkeskommunene skulle ha.  

KS landstyre og fylkesordførerkollegiet vedtok i 2006 krav om overføring av 
landbruksforvaltningen til fylkeskommunene. Det heter i saksgrunnlaget fra 2006 at 
oppgavene på landbruksområdet inngår i arbeidet for samfunnsutvikling og økt 
verdiskapning, der det er behov for en aktiv medvirkning og tilpasning til regionale og lokale 
forhold og fortrinn. En overføring av landbruksoppgavene fra fylkesmannen og til regionene 
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vil forsterke regionenes rolle i arbeidet med regional utvikling og innovasjon ved at 
landbruksrettet utviklingsarbeid integreres i dette arbeidet. Det ble også pekt på at en 
overføring vil innebære en samling av utviklingsarbeidet regionalt. 

Regjeringen fulgte ikke opp saken i Ot.prp. nr. 10 (2008-2009) Om lov om endringer i 
forvaltningslovgivningen mv. Hovedbegrunnelsen til regjeringen var behovet for å 
opprettholde en samlet oppgaveportefølje og kompetanse hos fylkesmannen, det ble bla pekt 
på at en overføring av utviklingsmidlene til fylkeskommunene ville gi oppsplitting av 
oppgaveporteføljen og føre til at målrettingen av virkemidlene vanskeliggjøres. 

Imidlertid pekte regjeringen på at dersom miljøvernoppgavene i kommende prosesser ble 
overført til fylkeskommunene, så ville regjeringen foreslå at oppgavene på landbruks- og 
matområdet overføres, med unntak av klagebehandling, kontroll, innsigelse og 
lovlighetskontroll. Det ble argumentert med at landbruksområdet og miljøvernområdet må 
være tillagt samme organ.  Imidlertid opprettholdt Miljøverndepartementet i hovedsak 
gjeldende oppgavefordeling.  

Fylkeslandbruksstyrets oppgaver ble overført til fylkesmannen fra 2010 etter forslag i Ot.prp. 
nr. 10 (2008-2009).  

Vurderinger og konklusjon 
Nivå - hvilke krav stiller landbruksforvaltningen til fagmiljø, funksjonalitet og 
innbyggergrunnlag?   

Mange av fylkesmannens landbruksoppgaver gjør krav på et innbyggergrunnlag og et areal 
som gjør det mulig å ivareta et robust fagmiljø. Arbeidsgruppen anslår at dagens fylker bør 
være normgivende for krav til innbyggergrunnlag. De fleste kommuner vil ikke ha kapasitet 
og kompetanse til å ivareta oppgavene også ved en sterk reduksjon i antall. Rollene som 
innsigelsesmyndighet og klagesaksbehandler kan ikke ivaretas av planmyndigheten i 
førstelinjen (kommunene).  

Imidlertid vil arbeidsgruppen peke på at det kan være utviklingsoppgaver som kan delegeres 
til kommunene, for eksempel forvaltning av en større andel av utviklingsmidlene innenfor 
landbruket. For eksempel hadde regionrådene i Valdres og Nord-Gudbrandsdal ansvar for 
bygdeutviklingsmidlene i perioden 2004-2007. Forsøket gikk ut på at en andel av 
fylkesrammen for BU-midlene i Oppland ble trukket ut og overført til interkommunale BU-
styrer for de to regionene. Ved siden av ordførerne og representanter fra 
landbruksorganisasjonene representert. I evalueringen fra Agenda heter det bl.a. at 
effektivitet, kvalitet og nasjonale hensyn ble ivaretatt i forsøksperioden. Imidlertid blir det 
påpekt at modellen som ble valgt vanskeliggjør overordnede prioriteringer og behov for 
fordelinger i et fylkesperspektiv16.  

Krever ansvaret for landbruksforvaltningen til utøvelse av politisk skjønn og vurdering? 

Forvaltningen av bygdeutviklingsmidlene skal gjennomføres i tråd med forskrift om 
forvaltningen av midlene og i tråd med jordbruksavtalen. Behandlingen av enkeltsaker etter 
landbrukslovgivningen krever utøvelse av juridisk skjønn og i lys av nasjonale føringer. Også 
jordvernhensynet skal ivaretas i landbruksforvaltningen. Til tross for at mange av 

                                                 
16 Agenda-rapport 2007: Forsøk med differensiert oppgavefordeling – sluttrapport.   
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landbruksoppgavene skal utføres innenfor rammene av den nasjonale landbrukspolitikken, 
mener arbeidsgruppen at gjennomføringen av politikken må tilpasses regionale utfordringer. 
Arbeidsgruppen mener landbruksoppgavene må overføres til det folkevalgte regionale nivået 
som bør ivareta rollen som kompetanseorgan, forvalter av økonomiske virkemidler, utvikling 
av regionale bygdeutviklingsprogrammer og integrering av jordvernhensynet i kommunal og 
regional planlegging. En regional tilpasning av den nasjonale jordvernpolitikken bør skje 
gjennom regionale planer. Det innebærer også at ansvaret for å gi innsigelser i medhold av 
landbrukslovgivningen bør overføres til mellomnivået.  

Arbeidsgruppen mener lovlighetskontroll og klagesaksbehandling på kommunale 
enkeltvedtak bør ligge igjen hos fylkesmannen. Klagesaksbehandlingen er i hovedsak juridisk 
basert og tuftet på hensynet til rettssikkerheten for den enkelte innbygger og hensynet 
landbruket. Arbeidsgruppen er ikke kjent med at det finnes tilsynshjemler på 
landbruksområdet. Arbeidsgruppens konklusjon samsvarer med regjeringens forslag og 
Stortingets behandling av St. meld nr 31 (2000-2001) Kommune, fylke, stat – en bedre 
oppgavefordeling.  

Landbruksforvaltningen - kontaktflater og krav til sektorsamordning? 

Landbruksoppgavene må ses i nær sammenheng med de øvrige utvikingsoppgavene. I dag er 
kompetansemiljøene splittet mellom fylkesmann og fylkeskommune og fylkesmannen har en 
utviklingsrolle som fylkeskommunene er forutsatt å ha. Det bryter med prinsippet om at 
oppgaver som har nære kontaktflater og bør ses i sammenheng bør legges til samme 
forvaltningsnivå.  

Konklusjon  

Landbruk må ses i sammenheng med de øvrige utviklingsoppgavene som er samlet til 
regionalt folkevalgt nivå. Nåværende delte ansvar mellom fylkesmann og fylkeskommune 
bidrar ikke til en koordinert utviklingspolitikk. Arbeidsgruppen mener normgivende 
innbyggergrunnlag bør være 100 000. Klage- og kontrolloppgaver bør ligge igjen hos 
fylkesmannen. Enkelte oppgaver kan legges til kommunene av hensyn til behovet for lokal 
tilpasning, for eksempel forvaltning av noen bygdeutviklingsmidler. 

3.18 Marin sektor  

Beskrivelse av oppgaver og ansvar   
Fra 2010 fikk fylkeskommunene ansvar for deler av akvakulturforvaltningen og forvaltningen 
av viltlevende marine ressurser tilknyttet kystsel, skolekvoter, lokale fiskerireguleringer, tang 
og tare samt kongekrabbe. Ansvaret følger av akvakulturloven og havressursloven. 
Oppgavene innebærer bl.a. tildeling av tillatelser etter akvakulturloven til oppdrett av matfisk 
av anadrome og marine arter, og havbeite, samt myndighet til å avgjøre søknader tilknyttet 
eksisterende tillatelser og lokaliteter.  

Fylkeskommunene skal gjennom regional planlegging og øvrige utviklingsarbeid se 
akvakultur og fiskerinæringen i sammenheng med øvrige utviklingsoppgaver. 
Fylkeskommunene har også en rolle i kystsoneplanleggingen i samarbeid med kommunene.  
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Vurderinger og konklusjon 
Nivå - hvilke krav stiller fiskeri- og havbruk til funksjonalitet og innbyggergrunnlag?   

Ansvaret for fiskeri og havbruksforvaltningen og kystsoneplanleggingen krever håndtering på 
et nivå over kommunene gitt dagens kommunegrenser. Oppgaven krever bl.a. at større arealer 
ses i sammenheng og krever til dels spesialkompetanse på området.   

Krever ansvaret for fiskeri- og havbruk utøvelse av politisk skjønn og vurdering? 

Deler av oppgavene som ble overført til fylkeskommunene i 2010 er regelstyrt 
saksbehandling, uttalearbeid mv. Det regionale handlingsrommet er snevert for disse 
forvaltningsoppgavene. På den annen side er marin sektor er av svært stor næringsmessig 
betydning i mange fylkeskommuner og forvaltningen og utviklingen må ses i sammenheng 
med øvrige regionale utviklingsoppgaver herunder tilrettelegging for arealer, tilretteleggende 
utviklingsmidler, FoU/kompetansesentre. Regionale planer, sammen med 
kommunale/interkommunale kystsoneplaner, kan legge premisser for lokalisering og 
utnyttelse av kystsonen. Hoveddelen av oppgavene krever tilpasning, prioriteringer og 
avveininger av ulike hensyn og sektorovergripende perspektiver som bør ivaretas av 
folkevalgte organer.  

Fiskeri- og havbruk - kontaktflater og krav til sektorsamordning? 

Oppgavene må ses i nær sammenheng med øvrige utviklingsoppgaver, planlegging og 
miljøvernoppgaver. Oppgavene må også utføres i nært samarbeid med kommunene, 
Fiskeridirektoratet, Mattilsynet og andre statlige fagorganer.   

Konklusjon  

Ansvaret for havbruksforvaltningen og kystsoneplanleggingen krever håndtering på et nivå 
over kommunene og bør fortsatt ivaretas av regionalt folkevalgt nivå.  

3.19 Regional planlegging  

Beskrivelse av oppgaver og ansvar   
Fylkeskommunene har en planfaglig og -politisk rolle bl.a. som veileder for kommunene, som 
ansvarlig for planforum, som behandlere av kommunale planer og som regional 
planmyndighet med ansvar for regionale planer.    

Fylkeskommunen er regional planmyndighet etter plan- og bygningsloven. Planoppgavene er 
knyttet til samfunnsutvikling, tjenesteområder og arealer. Regional planlegging er et samlet 
system for offentlig planlegging i fylkene, som omfatter regional planstrategi, regional plan 
og regional planbestemmelse. Regional planlegging skal ligge til grunn for fylkeskommunal 
virksomhet og være retningsgivende for kommunal planlegging og statlig virksomhet i 
fylkene.  

Dersom en kommune fraviker målene og retningslinjene i regional plan, gir dette grunnlag for 
å fremme innsigelse til kommunens planer. Der det foreligger vesentlige innvendinger til den 
regionale planen fra statlige myndigheter eller berørte kommuner må disse avklares i 
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departementet. Fylkeskommunene har myndighet til å vedta bestemmelser som i en begrenset 
periode båndlegger arealbruk, men saker om båndlegging kan bringes inn for departementet.  

Fylkeskommunene skal legge statlig planretningslinjer til grunn i sin regionale planlegging. 
Disse retningslinjene brukes for å konkretisere de nasjonale forventningene til planleggingen 
og markere nasjonal politikk på områder i planleggingen. Det er i dag 6 statlige 
planretningslinjer som omhandler forvaltning av strandsonen, klima og energiplanlegging, 
barn og unges interesser, vernede vassdrag, kjøpesentre og samordnet areal og 
transportplanlegging.    

I tillegg gir staten styringssignaler gjennom nasjonale forventninger til regional og kommunal 
planlegging. Første utgave av forventningsbrevet er fra 2011. Forventningene omfatter klima 
og energi, by- og tettstedsutvikling, samferdsel og infrastruktur, verdiskaping og 
næringsutvikling, natur, kulturmiljø og landskap samt helse, livskvalitet og oppvekstmiljø. 

Samarbeidet mellom fylkeskommunene og staten skjer først og fremst gjennom de statlige 
etatene på fylkesnivået. Fylkesmannen bistår fylkeskommunen med å organisere statsetatenes 
deltakelse, og medvirker til at etatene deltar som forutsatt i planarbeidet og gjennomføringen 
av godkjent plan. 

Tidligere vurderinger  
I NOU 2000.22 konkluderte 10 av 12 medlemmer med at fylkesplanen gis en generelt 
forpliktende virkning og bindende status overfor offentlige organer når det gjelder 
arealforvaltning av regional karakter. Den regionale planleggingen og arealforvaltningen 
skulle dermed gi forpliktende føringer for staten, kommunene og det regionale politiske 
organets disposisjoner av regional betydning og gis dermed også forutsetninger for å samle 
sektorinteressene i regionen. Videre foreslo flertallet å legge myndigheten til å avgjøre 
innsigelse til kommunale arealplaner til det regionale folkevalgte nivået. Fylkesmannen 
opprettholder sin rolle som megler i innsigelsessaker.  

I den oppfølgende St. meld nr. 31 (2000-2001) heter det at Regjeringen fylkesplanen skal 
være sentral for avklaring av spørsmål knyttet til arealdisponering og utbyggingsmønster over 
kommunegrensene og delvis over fylkesgrensene. Det heter at regjeringen at fylkesplanen 
styrkes og gis en generelt forpliktende virkning overfor staten og kommunene i 
kommuneoverskridende spørsmål. Videre heter det at regjeringen vil legge myndigheten til å 
treffe beslutninger i innsigelsessaker til den nye fylkeskommunen. Stortinget sluttet seg da til 
forslaget, men saken ble ikke fulgt opp av regjeringen Bondevik II og det nye Stortinget 
(St.meld. nr. 19 (2001-2002) 

I NOU 2003: 14 Bedre kommunal og regional planlegging etter plan- og bygningsloven II 
heter det at Planlovutvalget mener dagens system for regional planlegging - planleggingen 
over kommunegrenser - er for svakt og mangler tilstrekkelig legitimitet og oppslutning. I 
NOUen heter det at fylkeskommunen som den viktigste regionale utviklingsaktøren, bør ha et 
hovedansvar også for regional planlegging i fylket. Det foreslås at en fylkesdelplan for 
arealbruk skal kunne gjøres rettslig bindende på samme måte som arealdel til kommuneplan, 
gjennom statlig godkjenning.  

KS landsstyre vedtok i 2006 at Regionplanen skal bl.a. bidra til å avklare regionale 
hovedstrukturer i arealplanleggingen. Regionplanen må utvikles til en konkret og akseptert 
plan som i ulik grad skal legge føringer for kommunenes, regionens og statens virksomhet. 
Videre heter det at regionen må avgjøre innsigelsessaker knyttet til kommunal planlegging så 
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lenge regionen selv ikke er part i saken. Er regionen part, avgjøres innsigelsessaker av 
Miljøverndepartementet.  

I Ot. prp. nr. 32 (2007–2008) Om lov om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og 
bygningsloven) (plandelen) heter det at regional planmyndighet kan fastsette regional 
planbestemmelse knyttet til retningslinjer for arealbruk i en regional plan som skal ivareta 
nasjonale eller regionale hensyn og interesser.  

Vurderinger og konklusjon  
Nivå - hvilke krav stiller regional planlegging til funksjonalitet, fagmiljø og 
innbyggergrunnlag?   

Regionale planer er per definisjon kommune- og sektoroverskridende og krever et perspektiv 
på tvers av grensene. Ved eventuelt færre kommuner vil behovet for regional planlegging bli 
noe mindre fordi kommunene vil dekke større arealer. Men selv ved vesentlig færre 
kommuner vil fremdeles være behov planlegging som går på tvers av kommunegrenser. 
Eksempel på dette er regionale transportplaner (RTP), øvrig areal- og transportplanlegging, 
kystsoneplanlegging, planlegging for fjellområder, folkehelseplaner, FoU, kultur m.v.  

Alternativet til at mellomnivået ivaretar de regionale planfunksjonene, er at kommunene 
gjennom interkommunalt samarbeid ivaretar funksjonen. Dette vil gjelde for alle alternativer 
til en ev ny kommuneinndeling. Plan- og bygningsloven har bestemmelser om 
interkommunalt plansamarbeid der prosessansvaret er lagt til felles styrer, men der 
avgjørelsesmyndigheten ligger til kommunene. Denne planformen har samtidig sine 
begrensninger, med bl.a. krav om vedtak i hvert kommunestyre og begrensede 
sanksjonsmuligheter om planen brytes fra en eller flere av kommunene som deltar. Mange 
interkommunale planprosesser gjøres om og videreføres som regional plan.         

Fylkeskommunene har også et lovfestet ansvar for planfaglig veiledning av kommunene og et 
ansvar for å avgi uttalelse til kommunale planer. De planfaglige veiledningsoppgavene 
overfor kommunene bør ivaretas av det samme organ som har ansvaret for den regionale 
planleggingen. Selv om veiledningsbehovet skulle bli redusert, vil det fremdeles være behov 
for regionalt planforum for å koordinere ulike statlige sektorinteresser i planleggingen.  

Enkelte ABS-regioner går på tvers av fylkesgrensene og taler for en endring av 
fylkesgrensene til å sammenfalle med utviklingsmønsteret når det gjelder for eksempel 
transportstrømmer, nærings- og boligutvikling.    

Krever ansvaret for regional planlegging utøvelse av politisk skjønn og vurdering? 

Regional planlegging er et politisk styringsverktøy og omhandler prioriteringer mellom 
oppgaver og geografiske områder som skal være med på å legge premisser for den regionale 
samfunnsutvikling. Oppgaven er åpenbart politisk og dreier seg om valg for 
samfunnsutviklingen, og den må ivaretas av et folkevalgt nivå som kan se egne og øvrige 
forvaltningsnivåers ansvarsområder i sammenheng.  

Regional planlegging - kontaktflater og krav til sektorsamordning?  

Regional planlegging handler om å prioritere og se egne oppgaver og virkemidler i 
sammenheng over tid. Regional planlegging handler også om samordning av regionale 
prioriteringer og tiltak med øvrige myndigheter, for eksempel virkemidler som er lagt Statens 
Vegvesen, fylkesmannen og kommunene.  
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Konklusjon  

Selve definisjonen på regional planlegging er at den går på tvers av kommunegrenser.  Ved 
vesentlig færre kommuner vil det fremdeles være behov planlegging som går på tvers av 
kommunegrenser og som bør ivaretas av regionalt folkevalgt nivå.  

3.20 Folkehelse  

Beskrivelse av oppgaver og ansvar   
Folkehelseloven trådte i kraft i 2012 og erstattet deler av kommunehelsetjenesteloven og lov 
om fylkeskommuners oppgaver i folkehelsearbeidet. Folkehelseloven skal bidra til en 
samfunnsutvikling som fremmer folkehelse, herunder utjevner sosiale helseforskjeller. 
Folkehelseloven er sammen med helse- og omsorgstjenestelovens forebyggingsbestemmelser 
de rettslige virkemidlene for å nå samhandlingsreformens mål om å fremme folkehelse, 
forebygge sykdom og utjevne sosiale helseforskjeller. Folkehelseloven løfter frem fem 
grunnleggende prinsipper for folkehelsearbeidet; prinsippet om å utjevne sosiale 
helseforskjeller, ”helse i alt vi gjør”, bærekraftig utvikling, føre-var og medvirkning. 

Kommuner, fylkeskommuner og statlige myndigheter har alle ansvar i folkehelsearbeidet.  
Regelverket skal legge til rette for samordning på tvers av forvaltningsnivåer og på tvers av 
sektorer. Loven bygger på, og er samordnet med plan- og bygningsloven som er det generelle 
regelverk for å fremme bærekraftig utvikling til beste for den enkelte, samfunnet og 
framtidige generasjoner. Folkehelseloven legger til rette for politisk forankring av 
folkehelsearbeidet, og for en langsiktig og systematisk innsats. Kommuner og 
fylkeskommuner skal ha oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer, identifisere sine 
folkehelseutfordringer, fastsette mål gjennom planarbeidet og iverksette nødvendige tiltak. 
Folkehelseloven etterlyser dessuten innsats på bakenforliggende faktorer som utdanning, 
arbeidsliv, boligforhold, oppvekstmiljø osv. Det er grunnen til at kommuner og 
fylkeskommuner nå er pålagt å ivareta helsehensyn i alt de gjør. Fylkeskommunen må dermed 
ha befolkningens helse og trivsel og utjevning av sosiale helseforskjeller som mål for sitt 
arbeide også innenfor videregående opplæring, næringsutvikling, samferdsel og kultur. 

Ved siden av å fremme folkehelse innen de oppgaver og med de virkemidler som 
fylkeskommunen er tillagt, skal fylkeskommunen ihht § 20 i loven understøtte 
folkehelsearbeidet i kommunene og være pådriver for og samordne folkehelsearbeidet i 
fylket, for eksempel gjennom partnerskap. Videre går det fram av § 21 og lovens forskrift at 
fylkeskommunen skal ha nødvendig oversikt over helsetilstanden i fylket. Oversikten skal 
være skriftlig og identifisere folkehelseutfordringene i fylket, herunder vurdere konsekvenser 
og årsaksforhold. Fylkeskommunen skal særlig være oppmerksom på trekk ved utviklingen 
som kan skape eller opprettholde sosiale eller helsemessige problemer eller sosiale 
helseforskjeller. Oversikten over fylkets folkehelseutfordringer skal inngå som grunnlag for 
arbeidet med fylkeskommunens planstrategi. En drøfting av disse utfordringene bør inngå i 
strategien. Oversikten skal omfatte opplysninger om og vurderinger av: 

- befolkningssammensetning  

- oppvekst- og levekårsforhold  

- fysisk, biologisk, kjemisk og sosialt miljø 

- skader og ulykker 
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- helserelatert atferd og 

- helsetilstand.  

I tillegg fremgår det av forskriften, krav om at kommuner og fylkeskommuner skal utarbeide 
et samlet oversiktsdokument hvert fjerde år som skal ligge til grunn for det langsiktige 
folkehelsearbeidet. Oversiktsdokumentet skal foreligge ved oppstart av arbeidet med 
planstrategi etter plan- og bygningsloven. Kommunen skal samarbeide og utveksle 
informasjon med fylkeskommunen i arbeidet med oversiktsdokumentet. Fylkeskommunen 
skal understøtte kommunene, samarbeide og utveksle informasjon med kommunene i arbeidet 
med sitt oversiktsdokument. 

Norge har forpliktet seg til å følge opp bestemmelser i Verdens Helseorganisasjon. Deres 
strategi Health 2020 sier tydelig at folkehelse også er et regionalt ansvar. WHO, EU, OECD 
vektlegger folkehelse som et potensielt konkurransefortrinn for Europa, og som en helt 
vesentlig strategi i regional utvikling.  

Vurderinger og konklusjon  
Nivå - hvilke krav stiller oversikts og pådriverfunksjoner i folkehelsearbeidet til fagmiljø, til 
funksjonalitet og innbyggergrunnlag?   

Fylkeskommunenes oppgaver knyttet til å ha oversikt over helsetilstanden, herunder 
konsekvenser og årsaksforhold krever kapasitet og kompetanse og dermed også et fagmiljø 
for å forestå dette. Arbeidsgruppen anslår behov for et innbyggergrunnlag på 50 000 
innbyggere. Oppgaven er nært knyttet til fylkeskommunenes rolle som planfaglig veileder 
herunder ansvarlig for tilrettelegging av statistikk for kommunenes planlegging.  Imidlertid 
vil større kommuner kunne tilrettelegge for mindre etterspørsel på veiledning fra regionalt 
nivå og styrke kommunenes folkehelsekompetanse.  

Krever ansvaret for folkehelse utøvelse av politisk skjønn og vurdering? 

Folkehelseloven vektlegger kunnskapsbaserte og systematiske tilnærminger – forankret i 
politikk og planlegging. Med andre ord, så verdsetter den at folkehelsearbeidet er 
kontekstbasert, verdibasert - og derfor bør være gjenstand for politisk skjønn. Folkehelsefeltet 
er verdiladet med tydelige politiske skillelinjer. Utviklingen tilsier at folkehelse bare vil få 
mer fokus nasjonalpolitisk - dette vil også sette dagsorden regional- og lokalpolitisk. 

Folkehelsearbeidet - kontaktflater og krav til sektorsamordning?  

Folkehelsearbeidet skal ha et sektor- og forvaltningsoverskridende perspektiv og skal ivaretas 
gjennom de oppgaveområder og de funksjoner det enkelte forvaltningsnivå har ansvarer for. 
Pådriverrollen og oppgavene knyttet til å ha oversikt over helsetilstanden krever nivå- og 
kommuneoverskridende perspektiver.  

Konklusjon  

Arbeidsgruppen anslår behov for et innbyggergrunnlag på minimum 50 000 innbyggere 
dersom kommunene skal ivareta de støttefuinksjoner fylkeskommunene utøver i dag.  
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3.21 Tilrettelegging for næringsutvikling   

Beskrivelse av oppgaver og ansvar   
Fylkeskommunene har ansvaret for å tilrettelegge for næringsutvikling. Ansvaret er ikke 
lovpålagt. De ulike områder av landet har forskjellige forutsetninger og behov, og ønsker og 
prioriteringer endres over tid. Fylkeskommunene har en oppgave i å utvikle en felles 
forståelse for arbeidet med utvikling, gjennom partnerskap, samarbeid og samhandling med 
kommuner, UoH, næringsliv, frivillige, Innovasjon Norge og regional stat.  

Fylkeskommunenes arbeid for å tilrettelegge for næringsutvikling finansieres av frie inntekter, 
egne fylkeskommunale inntekter og øremerkede ordninger over KMDs budsjett gjennom 
tilskuddene til regional utvikling og nyskapning som fylkeskommunene forvalter.  

Fordelingen av midlene over KMDs budsjett har en distriktsprofil og fylkeskommuner med 
distrikter mottar langt større ressurser enn fylkeskommuner i sentrale strøk.  For 
statsbudsjettet for 2014 er tilskuddene samlet på nærmere 1,7 mrd kr. Fylkeskommunene selv 
forvalter kun de tilretteleggende midlene, mens bedriftsrettede midler forvaltes av Innovasjon 
Norge på oppdrag av fylkeskommunene. I tillegg kan fylkeskommunene delegere midler til 
kommunene som selv forvalter midlene, herunder mindre bedriftsrettede beløp.  Det er 
fylkeskommunene som prioriterer hvorvidt midlene skal gå til bedriftsrettede tiltak.  

Fylkeskommunene er underlagt nasjonale føringer i forvaltningen av midlene, bl.a. gjennom 
føringer i årlige tilskuddsbrev fra departementet. For øvrig gjelder forvaltningsloven og 
kommunelovens bestemmelser for den fylkeskommunale forvaltningen, samt 
konkurranselovgivningen.  

Fra 2010 ble fylkeskommunene deleiere med samlet 49 % eierskap til Innovasjon Norge. 
Hensikten med reformen var å gi fylkeskommunene mulighet til å utøve et aktivt eierskap på 
alle nivå i organisasjonen og bidra til å ansvarliggjøre selskapet overfor fylkeskommunene i 
forhold til å ivareta og følge opp regionale mål og utviklingsstrategier. Gjennom eierskapet 
skal fylkeskommunene sette overordnede premisser for Innovasjon Norges samlede arbeid.  

Etter kontinentalsokkelloven er fylkeskommunene konsesjonsmyndighet for undersøkelser og 
uttak av skjellsand, sand og grus.  

Tidligere vurderinger  
Samtlige utredninger og stortingsmeldinger har siden 2000 tatt til orde for at 
fylkeskommunene eller folkevalgte politiske regioner skal være utviklingsaktører.  

I St.meld. nr. 12 (2006-2007) Regionale fortrinn – regional framtid heter det at regjeringen 
legger opp til at utviklingsoppgaver skal utgjøre en vesentlig del av regionenes oppgaver. Det 
heter at utvikling må skje nedenfra, med utgangspunkt i ulike regionale og lokale 
forutsetninger. Lokale og regionale myndigheter har best kunnskap om lokale forhold, og kan 
i kraft av den prioritere og avveie den offentlige innsatsen på en effektiv og målrettet måte. 
Regionene må gis de nødvendige virkemidlene for å ha reell beslutningsmyndighet og spille 
en sentral rolle i utviklingen av regionen. Som en dominerende utviklingsaktør vil regionene 
kunne utløse og styrke ønskede endringsprosesser basert på stedbundne kvaliteter og 
regionale og lokale muligheter og preferanser. Desentralisering av viktige oppgaver innen 
samferdsel, miljøvern, landbruk, marin sektor, kultur, utdanning og forskning, styrking av den 
regionale planleggingen og den regionale innflytelsen over Innovasjon Norge og SIVA, og 
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tydelig oppgave- og ansvarsfordeling blir derfor viktige virkemidler for å sikre ønsket 
samfunnsutvikling. 

Vurderinger og konklusjon   
Nivå - hvilke krav stiller regional utvikling til funksjonalitet, fagmiljø og innbyggergrunnlag?   

En viktig begrunnelse for at fylkeskommunene er gitt og tar ansvar for en betydelig del av 
utviklingsoppgavene er at kommunene ofte er for små til alene å møte regionale utfordringer. 
Fylkeskommunene ivaretar oppgavene som krever et større befolkningsgrunnlag enn 
kommunene og/eller et kommuneoverskridende perspektiv for funksjonell oppgaveløsning. 
Nær sagt hvilken som helst tenkt kommunestruktur vil innebære behov for 
kommuneoverskridende perspektiver på viktige utviklingsområder som for eksempel etter- og 
videreutdanning, samferdsel og næringsutvikling. Videre krever regionalt utviklingsarbeid 
prioriteringer og innretting av tiltak som er i endring innholdsmessig og geografisk. Dersom 
virkemidlene skulle legges til lokalt nivå ville det være sentralt nivå som måtte ivareta 
prioriteringer av behov som er i endring kontinuerlig.  

På den annen side kan større og mer funksjonelle kommuner selv kunne forvalte større deler 
av midlene til regional utvikling etter delegasjon fra mellomnivået.  En delegering av for 
eksempel utviklingsmidler fra mellomnivået til lokalt nivå kan styrke koplingen til øvrige 
lokale oppgaveområder og kommunene har i dag en slik rolle bl.a. som forvalter av 
kommunale næringsfond.  

Enkelte fylkesgrenser går på tvers av nærings og arbeidsmarkedsregionene og taler for en 
endring av fylkesgrensene til å sammenfalle med utviklingsmønsteret.  

Krever ansvaret for regional utvikling utøvelse av politisk skjønn og vurdering? 

Kjernen i det regionale utviklingsansvar er å skape en helhetlig og ønsket samfunnsutvikling 
for lokalmiljøer, delregioner og fylker. Lokal og regional utvikling er et dynamisk begrep og 
varierer både i tid og rom. De ulike områder av landet og de ulike deler av kommunene og 
fylkene har forskjellige forutsetninger og behov, ønsker og prioriteringer endres over tid og 
krever en politikk tilpasset det lokale og regionale terrenget. Arbeidsgruppen mener 
oppgavene må underlegges prioriteringer og avveininger gjort av folkevalgte.  

Regional utvikling - kontaktflater og krav til sektorsamordning?  

Utviklingsarbeid krever en bred tverrsektoriell innsats. Fylkeskommunen er sammen med det 
øvrige regionale partnerskapet, bestående av kommuner, næringsliv, regional stat og 
kompetanseinstitusjoner ansvarlig for regionens utvikling. Sett fra bedriftenes ståsted har 
utdannings- og kompetansenivået, bo- og leveforhold, kultur og kommunikasjon avgjørende 
betydning for vekst. Viktige oppgaver som samferdsel, næringsutvikling, kompetanse-
utvikling, kultur, miljøvern og arealforvaltning bør ses i sammenheng og tilpasses 
innbyggernes, næringslivets og kommunenes behov. Det innebærer at de regionale 
utviklingsoppgaver omfatter mye mer enn den tradisjonelle smale distriktspolitikken som i 
hovedsak er finansiert over KMDs budsjett.  

Konklusjon  

Nær sagt hvilken som helst tenkt kommunestruktur vil innebære behov for 
kommuneoverskridende perspektiver på viktige utviklingsområder som for eksempel 
kompetanseutvikling, samferdsel og næringsutvikling. Oppgaven krever et regionalt nivå som 
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kan ivareta prioriteringer av behov som er i endring kontinuerlig. Større og funksjonelle 
kommuner kan forvalte deler av midlene til regional utvikling etter delegasjon fra regionalt 
folkevalgt nivå, ev kombinert med direkte overføringer.   

3.22 Innovasjon Norge  

Beskrivelse av oppgaver og ansvar   
Innovasjon Norge (IN) skal bidra til nyskaping i næringslivet, utvikling i distriktene og 
utvikling av konkurransedyktige norske bedrifter. Staten ved Nærings- og 
handelsdepartementet eier 51 prosent, og fylkeskommunene samlet eier 49 prosent av IN. IN 
forvalter midler fra eierne og i tilegg midler fra flere oppdragsdepartementer og 
fylkesmennene. Det er opprettet et samarbeidsforum mellom eierne og oppdragsgivende 
departementer. IN er representert i alle fylker med distriktskontorer som i hovedsak følger 
fylkesgrensene. Distriktskontorene har egne styrer på inntil 8 medlemmer. To representanter 
til de regionale styrene velges direkte av de respektive fylkeskommunene. Dersom det 
regionale styret dekker flere fylkeskommuner, velges en representant fra hver 
fylkeskommune, men slik at fylkeskommunene ikke kan velge mer enn to styremedlemmer 
direkte. De øvrige representantene velges av hovedstyret basert på forslag fra de regionale 
valgkomiteene.  

Tidligere vurderinger  
KS landstyre og fylkesordførerne vedtok i 2006 krav om å overføre distriktskontorene til 
regionene. Det heter i saken at det innenfor denne modellen kan regionene utføre oppdrag på 
vegne av departementer og IN sentralt. Det presiseres at saksbehandling av bedriftsrettet støtte 
(tilskudd og lån/garantier) må organiseres slik at enkeltsaker ikke underlegges direkte politisk 
behandling. Den politiske styringen fra regionens side vil ivaretas gjennom overordnede 
strategiske føringer, for eksempel gjennom prioritering av økonomiske rammer til 
næringstiltak generelt, eller til enkelte bransjer eller geografiske områder i regionen. 

I NOU 2000:22 heter det at flertallet gikk inn for at det bør vurderes å gi SNDs (forløperen til 
IN) regionale styrer det formelle ansvar for avveining av nasjonale og lokale hensyn. 
Flertallet tilrådde at ulike alternativer med delt statlig/fylkeskommunalt eierskap til SND 
og/eller utvidete fullmakter for SNDs regionale styrer utredes nærmere. I tillegg pekte 
utvalget på at en fylkesplan med forpliktende virkning vil gi sterkere overordnete føringer på 
SNDs virkemiddelbruk enn i dag.  

Som følge av Stortingets behandling av Ot.prp. nr. 10 (2008-2009) Om lov om endringer i 
forvaltningslovgivningen mv. ble fylkeskommunene deleiere i IN.  Det heter i proposisjonen at 
målsettingen med å tillegge fylkeskommunene eierskap i IN er å styrke fylkeskommunenes 
strategiske og samordnende rolle. Fylkeskommunene gis økt mulighet til å påvirke utforming 
og innretning av mål, strategier og prioriteringer for Innovasjon Norges virksomhet. Videre 
heter det at det skal tilrettelegges for aktivt eierskap for fylkeskommunene på alle nivå i 
organisasjonen til Innovasjon Norge.  

Vurderinger og konklusjon  
Arbeidsgruppen mener det er gode argumenter for at INs distriktskontorer bør underlegges 
nivået som har ansvaret for regional utvikling. Distriktskontorene utgjør betydelig 
kompetanse og kapasitet i spørsmål som handler om oppgaver og behov i den geografi 
distriktskontorene dekker.   
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På den annen side er distriktskontorene en integrert del av det samlede selskapet og 
kontorenes arbeid er i stor grad finansiert også av nasjonale satsninger og initiativer. Spesielt 
gjelder det i fylker der fylkeskommunene har lite midler finansiert av KMDs øremerkede 
ordninger. Nåværende modell kan synes hensiktsmessig av hensyn til å holde 
kompetansemiljøene samlet og for å ivareta de internasjonale, nasjonale og de regionale 
satsningene i én enhet regionalt.   

3.23 Forskning og regionale forskningsfond   

Beskrivelse av oppgaver og ansvar   
Norges Forskningsråd har det samlede ansvaret for å koordinere innsats og bevilgninger til 
norsk forskning innenfor offentlig og privat sektor. Forskningsrådet skal være en drivkraft for 
å fremme forskning på områder som har særlig betydning for kunnskapsutvikling og 
verdiskaping. I tillegg har Forskningsrådet også en operatørrolle, og ivaretar en viktig 
møteplassfunksjon. Forskningsrådet mottar bevilgninger fra ulike fagdepartementer for å 
ivareta deres forskningsbehov. Forskningsrådets arbeidsform er knyttet til programmer. Disse 
er tematiske i form og adresserer gjerne et tverrfaglig og sammensatt problem. 
Forskningsrådet har også et faglig ansvar for å administrere de regionale forskningsfondene. 
Forskningsrådet har også samarbeid med fylkeskommunene på en rekke andre områder.   

Fra 2010 fikk fylkeskommunene ansvaret for regionale forskningsfond gjennom samarbeid i 7 
fondsregioner. Oppgavene er ikke lovfestet. Fondsregionene finansieres av et øremerket 
tilskudd som er på 219 mill kroner for 2014. Målet for fondene er å styrke regional forsking 
og innovasjon. Fondene skal medvirke til langsiktig, grunnleggende kompetansebygging i 
relevante forskingsmiljø og således medvirke til økt kvalitet i forskningen. Fondene skal møte 
FoU-behov i fylkene ved å støtte FoU-prosjekt som er initierte av offentlige og private 
aktører. På denne måten skal forskings- og innovasjonspolitikk bli forankret i regionale 
forutsetninger og avgjørelser. Fylkeskommunene og partnerskapet har med andre ord frihet til 
selv å definere prioriterte områder for FoU fondene. Det er utarbeidet retningslinjer for 
fondene som spesifiserer styringslinjer og aktører for ordningen og ansvarsområdene deres, 
bl.a. grunnleggende krav til administrasjon og styring av midlene i ordningen, herunder 
forskningsrådets rolle.   

Fylkeskommunene fikk fra 2010 ansvar for å oppnevne 2 av 4 eksterne styrerepresentanter i 
ved de statlige høyskolene. 

Tidligere vurderinger  
KS landstyre og fylkesordførerne vedtok i 2006 at regionene må kunne forvalte 
programsatsninger på vegne av Norges forskningsråd og overta forskningsrådets ansvar for 
grunnbevilgninger til regionale forskningsinstitusjoner. Det heter i sakene at mange av 
programsatsninger som forskningsrådet disponerer ut fra at de har stor regional betydning og 
bør tilpasses øvrig regional innsats for utvikling og kompetanseutvikling.  

Saken har ikke blitt tatt opp i etterfølgende stortingsdokumenter. Imidlertid ble de regionale 
forskningsfondene etablert i 2010 ifm. forvaltningsreformen.   

Vurderinger og konklusjon  
Nivå - hvilke krav stiller tilretteleggingsarbeidet for regional forskning til funksjonalitet og 
innbyggergrunnlag?   



         
      70 

Forskningspolitisk utviklingsarbeid krever et visst befolknings- og næringsgrunnlag. 
Arbeidsgruppen mener erfaringene med regionale fondsregioner har vært en suksess, men vil 
peke på at større regioner ville redusert behovet for interfylkeskommunalt samarbeid. 

De regionale forskningsinstituttene er viktige regionale kompetanseinstitusjoner. 
Arbeidsgruppen mener det regionale folkevalgte nivået må kunne ivareta ansvaret for å tilføre 
instituttene grunnbevilgninger. Arbeidsgruppen kan ikke se at det er påkrevd at nasjonalt nivå 
ivaretar denne oppgaven.  

I dag ivaretar Forskningsrådet hovedansvaret for forvaltningen av flere programsatsninger av 
en regional karakter. Oppgaven kan overføres til de regionale folkevalgte regionene etter 
oppdrag fra forskningsrådet. På denne måten skal forskings- og innovasjonspolitikk i enda 
sterkere grad bli forankret i regionale forutsetninger og avgjørelser. 

Krever tilretteleggingsarbeidet utøvelse av politisk skjønn og vurdering? 

Tilrettelegging og prioriteringer i forskningspolitiske strategier og satsningsområder krever 
tilpasning og prioriteringer det er naturlig å ivareta for folkevalgte organer.   

Regional forskningspolitikk - kontaktflater og krav til sektorsamordning? 

Forskningspolitikken og prioriteringene av disse må ses i nær sammenheng med arbeidet for 
regional utvikling. Forskningen skal møte regionenes FoU-behov gjennom å støtte prosjekter 
initiert av bedrifter, offentlige virksomheter, inkludert universiteter, høyskoler og 
forskningsmiljøer. Forskningspoltikk innebærer å legge til rette for drive kunnskapsutvikling 
og verdiskapning og bør ses i nær sammenheng med mellomnivåets øvrige 
utviklingsoppgaver.   

Konklusjon  

De regionale forskningsinstituttene er viktige regionale kompetanseinstitusjoner. Det 
regionale folkevalgte nivået må kunne ivareta ansvaret for å tilføre instituttene 
grunnbevilgninger. Ansvaret for fondsregionene krever innbyggergrunnlag i størrelsesorden 
minst 300 000 og større regioner vil redusere behovet for samarbeid.     

Større regioner kan ivareta ansvaret for programsatsninger som i dag ivaretas av 
Forskningsrådet. På denne måten skal forskings- og innovasjonspolitikk i sterkere grad bli 
forankret i regionale forutsetninger og behov. 

3.24 Universiteter og høgskoler  

Beskrivelse av oppgaver og ansvar   
De offentlige institusjonene innen høyere utdanning og forskning er delt opp i tre 
hovedkategorier: Universiteter, vitenskapelige høgskoler og statlige høgskoler. 
Institusjonenes faglige autonomi er lovfestet i en felles lov (universitets- og høgskoleloven).  

Universitetene skal ivareta faglig bredde og forskningsmessig dybde. Universitetene har 
hovedansvaret og utfører i hovedsak den akademiske grunnforskning i Norge.  

De vitenskapelige høgskolene fungerer som faglig smale og spesialiserte institusjoner. De 
vitenskapelige høgskolene oppfyller funksjonen sin ved å være forskningsbaserte og 
profesjonsorienterte. Disse utdanningsinstitusjonene har et særskilt nasjonalt ansvar innenfor 
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sitt område og tilbyr i hovedsak integrerte studieløp til masternivået og doktorgradsprogram 
innenfor forsknings- og fagområdene sine.  

De statlige høgskolene står for et bredt tilbud av utdanninger i hovedsak på bachelornivå, men 
også flere på masternivå. Disse er enten profesjonsrettet eller mer generelt yrkesforberedende. 
Høgskolene er svært ulike i størrelse, forskningsintensitet og studenttilstrømning. Mange 
høgskoler har lærer-, ingeniør, helse- og sosialfagutdanninger. Noen høgskoler har rett til å 
tildele doktorgrad innenfor bestemte fagområder. Høgskolene har særskilt ansvar for å drive 
FoU knyttet til utdanningstilbud.  

Fylkeskommunene har ansvaret for å oppnevne halvparten av de eksterne styremedlemmene 
ved de statlige høyskolene. Mange fylkeskommuner har hatt et langvarig samarbeid med 
høgskolene i sin region. Dette har inkludert både samarbeid i partnerskap, deltakelse fra 
høgskolens side i strategiske prosesser initiert av fylkeskommunene, og fylkeskommunenes 
finansiering av særskilte faglige satsinger av betydning for tilgangen til arbeidskraft i 
regionen – både i privat og offentlig sektor. Statlige satsinger av typen VRI, Arena og NCE er 
typiske samarbeidsområder mellom høgskolene og fylkeskommunene. I tilegg arbeider 
interessepolitisk opp mot nasjonale myndigheter – ofte i nært samarbeid med 
høgskole/universitet.  

Tidligere vurderinger  
KS og fylkesordførerne vedtok i 2006 krav om at regionene burde får et bestilleransvar med 
økonomiske ressurser for høyere utdanning og FoU for å påvirke utvikling av faglinjer, 
forskning og utviklingsprogrammer ut fra regionens behov. Videre heter det at et slikt ansvar 
trekker i retning av større regioner.  

KS la til grunn at universitetene og høgskolene fortsatt skal være overordnet politisk styrt og 
hovedfinansiert av staten og at universiteter og høgskoler også må ha stor frihet og faglig 
autonomi slik dette er definert lovgivningen. 

Saken har ikke blitt tatt opp i etterfølgende stortingsdokumenter.  

Vurderinger og konklusjon  
Arbeidsgruppen har diskutert en løsning der større regioner får totalansvaret for institusjoner 
som tilbyr bachelornivå, for eksempel utdanning sykepleiere og andre profesjoner som den 
samlede kommunesektoren har interesse i, mens staten ivaretar ansvaret for institusjoner som 
tilbyr mastergradnivå eller høyere. Arbeidsgruppen mener det kan være en løsning, dersom 
det skulle gå mot en todeling av universitets- og høgskolesektoren. Imidlertid oppfatter 
arbeidsgruppen at utviklingen går i retning av at også høgskolene som primært har hatt ansvar 
for utdanning på bachelornivå tilbyr, eller ønsker å tilby, mastergrad og ev også 
doktorgradsstudier. Selv om høgskolene og universitetene er ulike er de samtidig underlagt en 
felles lov og finansieringssystem, og arbeidsgruppen tilrår derfor ingen endringer i de 
formelle ansvarsforholdene på sektoren. Imidlertid vil den peke på at regionalt folkevalgt nivå 
har og kan ta en rolle i å påvirke og medfinansiere satsninger ut fra de behov høgskolene og 
universiteter virker i.  
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3.25 Forvaltningen av skjønnsmidler til kommunene  

Beskrivelse av oppgaver og ansvar   
Skjønnstilskuddet blir brukt til å kompensere kommuner og fylkeskommuner for spesielle 
lokale forhold som ikke fanges opp i den faste delen av inntektssystemet. Det samlede 
skjønnstilskuddet for kommuner i 2014 er på i overkant av 2,1 mrd kr. Ansvaret for 
fastsettelsen av størrelsen på de fylkesvise rammer ligger hos Kommunal- og 
moderniseringsdepartementet. 

Det er fylkesmennene som forvalter skjønnsmidlene til kommunene etter retningslinjer gitt av 
KMD. Det heter i departementets retningslinjer for skjønnstildelingen (august 2014) at 
fylkesmennenes arbeid med tildeling av skjønnsmidler må være tilpasset de lokale forhold i 
hvert enkelt fylke. Departementet ønsker likevel en viss grad av samordning og felles struktur 
i arbeidet.  

I retningslinjene heter det at de samme forhold nødvendigvis ikke må vektlegges like mye i 
alle fylker. Lokale forhold kan gjøre det nødvendig å vektlegge ulikt fra fylke til fylke. 
Departementet understreker at fylkesmannens kjennskap til forholdene i den enkelte 
kommune er helt avgjørende for en god fordeling av skjønnsmidlene.  

Innenfor ordningen med skjønnsmidler forvalter fylkesmannen prosjektskjønn som kan gå til 
prosjektert knyttet til bl.a. innovasjon i kommunesektoren, lokaldemokrati, 
samfunnsutvikling. Fylkesmennene forvalter prosjektskjønnsmidler på om lag 100-150 mill kr 
årlig.  

Tidligere vurderinger  
KS landstyre vedtok i mai 2006 krav om å overføre ansvaret for skjønnstildelinger fra 
fylkesmannen til regionene. I saken heter det at KS mener at fordeling av skjønnsmidler i sin 
karakter er en politisk oppgave. Innenfor nasjonalt opptrukne retningslinjer må denne 
oppgaven overføres til regionene. Regionene skal ha nær dialog og kontakt med kommunene i 
deres daglige virke. Å utøve skjønn, også når det gjelder fordeling av økonomiske midler, 
krever nærhet, innsikt og prioritering som regionene skal ha ansvaret for. I tillegg mente KS at 
regionene vil ha innsikt i svært mange av de kommunale fagfelt og tjenesteområder som kan 
utløse mulighet for skjønnsmidler.  

Saken har ikke blitt tatt opp i etterfølgende stortingsdokumenter.  

Vurderinger og konklusjon  
Nivå - hvilke krav stiller forvaltningen av skjønnsmidler til funksjonalitet og 
innbyggergrunnlag?   

Forvaltningen av skjønnsmidler krever forvalting fra et nivå som kan se kommunenes behov i 
sammenheng over tid og ta høyde for behov som ikke fanges opp av det ordinære 
inntektssystemet. Det innebærer at forvaltningen av skjønnsmidler må ivaretas på et nivå 
mellom departementet og den enkelte kommune. Ansvaret krever også økonomifaglige 
miljøer av en viss størrelse.  
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Krever ansvaret for forvaltningen av skjønnsmidler utøvelse av politisk skjønn og vurdering? 

Hoveddelen av skjønnstilskuddet er del av inntektssystemet for kommunene og del av 
kommunenes frie inntekter. Midlene skal kompensere kommuner for spesielle lokale forhold 
som ikke fanges opp i den faste delen av inntektssystemet. Skjønnet krever tilpasninger og 
prioriteringer, men er undergitt tydelige nasjonale prioriteringer og er primært faglig 
begrunnet på regionalt nivå.  Ansvaret for skjønnstildelingen må ses i nær sammenheng med 
ansvaret for kontroll- og veiledning etter økonomibestemmelsene i kommuneloven og skal 
også ses i nær sammenheng med ansvaret for oppfølgingen av kommuner i ROBEK (Register 
om betinget godkjenning og kontroll).  

Arbeidsgruppen mener fylkesmannen fortsatt bør ha ansvaret for fordelingen av 
skjønnsmidler til kommunene. Det er nødvendig med stabilitet og forutsigbarhet i 
overføringene, og oppgaven ligger nært opp til embetets økonomioppgaver overfor 
kommunene. Imidlertid mener arbeidsgruppen at de deler av skjønnsmidlene går til 
prosjektskjønn (herunder prosjekter til innovasjon, samfunnsutvikling interkommunalt 
samarbeid mv) bør overføres til regionalt folkevalgt nivå for å støtte opp om rollen som 
regional utviklingsaktør. Disse midlene er av en annen karakter enn de øvrige skjønnsmidlene 
og temamessig ligger de nært opp til fylkeskommunenes ansvarsområder.   

Skjønnsmiddelforvaltningen - kontaktflater og krav til sektorsamordning? 

Oppgaven er innen forvaltningsoppgave overfor kommunene og krever ikke 
sektorsamordning i ordinær forstand.  Imidlertid krever oppgaven nær dialog og kontakt med 
kommunene og den krever innsikt i de kommunale rammebetingelser herunder økonomiske 
forhold, fagfelt og tjenesteområder som kan utløse mulighet for skjønnsmidler. 

Konklusjon  

Arbeidsgruppen mener fylkesmannen fortsatt bør ha ansvaret for fordelingen av 
skjønnsmidler til kommunene, men ansvaret for fordeling av prosjektskjønnet bør legges til 
det regionale folkevalgte nivå.  

3.26  Spesialisthelsetjenestene og tilhørende oppgaver  

Beskrivelse av oppgaver og ansvar   
Statens eierskap til spesialisthelsetjenesten er organisert i en treleddet kjede. Helse- og 
omsorgsdepartementet forvalter eierskapet på overordnet nivå til fire regionale helseforetak 
(RHF) som igjen eier underliggende helseforetak (HF) bestående av ulike virksomheter i 
spesialisthelsetjenesten. De fire regionale helseforetakene eier totalt 23 helseforetak og 4 
sykehusapotek. I tillegg har de regionale helseforetakene avtaler med ulike private 
tjenesteleverandører. 

De regionale helseforetakene skal sørge for spesialisthelsetjenester i og utenfor institusjon. 
Spesialisthelsetjenesten har også ansvaret for tjenester som utføres av privat 
tjenesteleverandører etter avtale med de regionale helseforetakene.  

Sørge for ansvaret til Helseforetakene innebærer at regionale helseforetak har en 
bestillerlignende funksjon som skal ivaretas ved å trekke opp retningslinjer for hvilke behov 
som skal dekkes, og påse at dette blir fulgt opp. Helse- og omsorgsdepartementet har lagt vekt 
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på at regionale helseforetak må ha en organisering som tydeliggjør skille mellom sørge-for-
ansvaret og eieransvaret, og ha ryddige avtaler med private aktører. 

Finansiering av spesialisthelsetjenesten består av en basisbevilgning og en aktivitetsbasert 
finansiering. Finansieringsordningenes viktigste formål er å understøtte de regionale 
helseforetakenes sørge for ansvar. Størrelsen på basisbevilgningen bestemmes blant annet av 
antall innbyggere og aldersammensetning i en region.  

Det statlige eierskapet innebærer at departementet har full styringsmulighet overfor 
foretakene, innenfor de formelle rammer som lov om helseforetak setter for eierstyring. 
Tilsvarende har staten ubegrenset økonomisk ansvar for foretakenes virksomhet. Staten utøver 
sin formelle eierstyring gjennom foretaksmøter og oppdragsdokument, der det stilles vilkår til 
bevilgningene.  

Fylkeskommunenes ansvar for institusjonsomsorg og behandlingstiltak for 
rusmiddelmisbrukere ble overført til regionale helseforetakene med virkning fra 1. januar 
2004.  

Tidligere vurderinger  
I NOU 2000:22 gikk flertallet inn for at bestilleransvaret i spesialisthelsetjenesten bør være 
tillagt et folkevalgt regionalt nivå. Etter flertallets syn var de mulige fordelene ved 
statliggjøring usikre og kunne ikke begrunne at en går bort fra den desentraliserings- og 
demokratiseringstanken som en regional ansvarsplassering betyr. Flertallet hadde som 
forutsetning for fortsatt regional ansvarsplassering at mulighetene for å skille bestiller- og 
utføreransvaret, vil være tilstede. Et fortsatt regionalt bestilleransvar, ville i følge flertallet 
også gjøre det mulig å vurdere en modell hvor dette skillet tydeliggjøres på ulike måter, f.eks. 
ved etablering av sykehusselskaper, ved at de regionale organene sammen eier sykehusene 
gjennom interregionale selskaper eller at staten eier sykehusene.  

Hele utvalget pekte på følgende prinsipielle argumenter for et fortsatt folkevalgt regionalt 
ansvar: 

- Lokalisering av helseinstitusjonene og av ulike funksjoner og spesialiteter ved disse må 
ses i en regional sammenheng. Denne type lokaliseringsspørsmål er etter utvalgets syn 
ikke bare et faglig spørsmål, men krever avveininger av politisk karakter. Selv om faglige 
og nasjonale hensyn må veie tungt ved lokalisering av spesialfunksjoner, bør de 
nødvendige valg for den store mengde basisfunksjoner, mellom krav til nærhet og ønsker 
om god tilgang og høy kvalitet, skje regionalt. Et folkevalgt regionalt ansvar for 
bestillerfunksjonen vil kunne omfatte det å sette krav til hvor basisfunksjoner skal leveres. 

- Lokalisering av institusjoner og funksjoner i spesialisthelsetjenesten vil være viktig for det 
regionale utviklingsmønsteret. Helseinstitusjonene gir mange og sikre arbeidsplasser, de 
representerer tunge kompetansemiljøer som kan være av betydning for utvikling av øvrig 
næringsliv, og nærhet til viktige helsetjenester kan ha betydning for den enkeltes valg av 
bosted. Lokaliseringsspørsmål innen spesialisthelsetjenesten kan derfor understøtte den 
regionale utviklingspolitikken på en vesentlig måte. 

- Prioritering av hvilke behandlingstilbud som må styrkes bør også skje ut fra et regionalt 
perspektiv. Slike regionale prioriteringer bør ha basis i ansvarlige folkevalgte organer. 

- Folkevalgt regionalt ansvar sikrer et ønskelig innslag av legmannsperspektiv i 
helsepolitikken. 
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- En vil kunne unngå å bygge opp en egen sykehusforvaltning, som i praksis kan fremstå 
som et eget forvaltningsnivå og forsterke sektoriseringstendenser og ekspertstyre. 

- Gitt at et regionalt forvaltningsnivå ikke vil ha mulighet til å øke sine egne inntekter, kan 
et regionalt ansvar gi bedre styring med samlet utgiftsvekst i helsesektoren. 

Utvalget så fem alternative løsninger for plassering av eierskap og finansiering/bestilleransvar 
som aktuelle: 

- En løsning der det regionale folkevalgte nivå både eier og finansierer sykehusene.  

- En løsning der staten overtar både eierskap og finansiering av sykehusene.  

- En løsning der staten overtar eierskapet til sykehusene, mens regionene står som 
etterspørrere/bestillere av spesialisthelsetjenester.  

- En løsning der staten overtar eierskapet til sykehusene, mens kommunene står som 
etterspørrere av spesialisthelsetjenester. Som for løsning 3 innebærer det et formelt skille 
mellom tilbyder og etterspørrere (bestillere). Det vises til beskrivelsen under forrige 
punkt. 

- En løsning der kommunene overtar både eierskapet og finansieringen av sykehusene.  

Utvalgte pekte videre på at de ulike alternativene for eierskap og finansiering av sykehus kan 
være aktuelle for flere av løsningsmodellene for regionnivået. I presentasjonen av modellene 
valgte utvalget å drøfte alternativene som ble ansett å være mest aktuelle: 

- Landsdelsmodellen er det alternativet med at det regionale folkevalgte nivået både eier og 
finansierer sykehusene som er drøftet. Innenfor denne modellen kan også alternativet med 
at regionen ivaretar bestiller- og finansieringsansvaret mens eierskapet legges til staten, 
være aktuelt. Også andre plasseringer av eierrollen er mulig. 

- I utviklingsmodellen (10 regioner) kan en tenke seg to alternativer: 1) Regionene beholder 
både eierskapet og ansvaret for finansieringen av sykehusene, og 2) Staten overtar 
eierskapet, mens regionene beholder bestiller- og finansieringsansvar av sykehusdriften. 

- I samarbeidsmodellen (nåværende fylkesinndeling - indirekte valgte fylkeskommuner) er 
det alternativet med at staten overtar eierskapet og finansieringen av sykehusene som er 
aktuelt. 

- I tonivå-modellen kan tre alternativer være aktuelle: 1) Statlig eierskap og finansiering, 2) 
Statlig eierskap, men kommunalt ansvar for å finansiere tjenestene, og 3) Kommunalt 
eier- og finansieringsansvar. 

I etterkant av at NOUen ble lagt fram, fulgte regjeringen opp reformen i 
spesialisthelsetjenesten som innebar en statliggjøring av spesialisthelsetjenesten. I Ot.prp. nr. 
66 (2000-2001) Om lov om helseforetak m.m. heter det at reformen må ses på som en 
nødvendig, men ikke tilstrekkelig forutsetning for et bedre helsevesen i fremtiden. Målet med 
proposisjonen er å legge grunnlaget for en helhetlig styring av spesialisthelsetjenesten og å 
lovfeste et tydelig statlig ansvar, foruten å legge til rette for bedre utnyttelse av de ressursene 
som settes inn i sektoren og derved sikre bedre helsetjenester til hele befolkningen.  

KS landstyre og fylkesordførerne mente i 2006 at spesialisthelsetjenesten måtte få en reell 
demokratisk forankring i de nye regionene. KS ba om at en modell med regionalt 
bestilleransvar (”sørge for ansvar”) ble utredet videre. Regionenes ”sørge for ansvar” innebar 
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i følge KS blant annet å klarlegge behovet for slike tjenester i regionen og hvem som skal 
dekke behovet, utforme den konkrete bestillingen og følge opp og kontrollere leveransene. 
Regionens ”sørge for ansvar” innebærer at regionen bestiller helsetjenester fra det regionale 
helseforetaket, andre helseforetak og fra private sykehus. Når de nye regionene blir politiske 
bestillere av spesialisthelsetjenester, ville det i følge KS vedtak være nødvendig å tilpasse de 
regionale helseforetakene i antall og utstrekning med de nye folkestyrte regionene. 

Videre heter det at en slik ordning vil innebære at en vesentlig andel av de finansielle 
ressursene til bruk i spesialisthelsetjenesten fordeles fra staten til regionene ut fra objektive 
kriterier, for eksempel som en egen «pott» innenfor rammetilskuddet. Modellen innebærer et 
formelt skille mellom regionen som bestiller og staten som eier av spesialisthelsetjenester. 

Begrunnelsen for å overføre ansvaret for andrelinjen innenfor rusomsorgen var i følge Ot. prp. 
nr. 3 (2002-03) Statlig overtakelse av deler av fylkeskommunens ansvar for tiltak for 
rusmiddelmisbrukere, at departementet ønsket å presisere betydningen av at rusomsorgen og 
spesialisthelsetjenesten ble sett i sammenheng. En annen begrunnelse var hensynet til effektiv 
ressursutnyttelse, samordning og kvalitetsutvikling. 

KS landstyre mente i 2006 at ansvaret for rusomsorgen må vurderes i lys av ansvaret for 
spesialisthelsetjenesten. Tilsvarende kommer til uttrykk i NOU 2000:22. Saken har ikke blitt 
tatt opp i etterfølgende stortingsdokumenter.  

Vurderinger og konklusjon  
Nivå - hvilke krav stiller spesialisthelsetjenestene til funksjonalitet, fagmiljø og 
innbyggergrunnlag?   

Ansvaret som i dag er lagt til de regionale helseforetakene krever et innbyggergrunnlag på 
landsdelsnivå. En organisering av det folkevalgte regionale nivå som tilnærmet sammenfaller 
med landsdelene, vil legge til rette for at eierskapet og øvrig ansvar kan legges til regionalt 
folkevalgt nivå.  

Arbeidsgruppen vil også peke på at viktige oppgaver i spesialisthelsetjenesten kan legges til 
kommunene gitt at de blir vesentlig større. Eksempler på slike oppgaver kan være 
distriktspsykiatriske sentre, barne- og ungdomspsykiatrien, rusomsorg, rehabilitering og 
habiliteringstjenesten for barn og unge. Disse tjenestene krever et visst innbyggergrunnlag for 
å sikre nok etterspørsel nok og mulighet for å utvikle robuste og spesialiserte fagmiljøer.    

Krever spesialisthelsetjenesten utøvelse av politisk skjønn og vurdering? 

Lokalisering av helseinstitusjonene og av ulike funksjoner og spesialiteter ved disse må ses i 
en regional sammenheng. Denne type lokaliseringsspørsmål er etter arbeidsgruppens syn ikke 
bare et faglig spørsmål, men krever avveininger av politisk karakter. Selv om faglige og 
nasjonale hensyn må veie tungt ved lokalisering av spesialfunksjoner, bør de nødvendige valg 
for den store mengde basisfunksjoner, mellom krav til nærhet og ønsker om god tilgang og 
høy kvalitet, ivaretas av folkevalgte.  

Spesialisthelsetjenestene - kontaktflater og krav til sektorsamordning? 

Spesialisthelsetjenesten må ha nødvendig kontakt og dialog med kommunene som førstelinje 
og i forbindelse med ansvaret for samhandlingsreformen. Helseinstitusjonene gir mange og 
sikre arbeidsplasser, de representerer tunge kompetansemiljøer som er av betydning for 
utvikling av øvrig næringsliv, og nærhet til viktige helsetjenester kan ha betydning for den 
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enkeltes valg av bosted. Lokaliseringsspørsmål innen spesialisthelsetjenesten kan derfor 
understøtte den regionale utviklingspolitikken på en vesentlig måte. 

Oppgavene knyttet til de distriktspsykiatriske sentre, barne- og ungdomspsykiatrien, 
rusomsorg, rehabilitering og habiliteringstjenesten for barn og unge må skje i nært samarbeid 
med kommunenes helse og sosialtjeneste.  

Konklusjon  

Ansvaret for hoveddelen av spesialisthelsetjenesten krever et innbyggergrunnlag på 
region/landsdelsnivå. Selv om faglige og nasjonale hensyn må veie tungt ved lokalisering av 
funksjoner, stiller prioriteringer og nødvendige valg for de fleste basisfunksjoner, krav til 
nærhet som bør ivaretas av folkevalgte.  

Når det gjelder distriktspsykiatriske sentre, barne- og ungdomspsykiatrien, rusomsorg, 
rehabilitering og habiliteringstjenesten for barn og unge kan oppgavene overføres til 
kommunene dersom kommunene får en minstestørrelse på  mer 50 000 innbyggere.   


