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Forord fra Rogaland 
 
 
Vestlandsrådet 
-et politisk samarbeid mellom fire fylkeskommuner 
 
Vestlandsrådet er et formelt samarbeid etablert av de fire fylkeskommunene Møre og 
Romsdal, Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane. Gjennom felles innsats skal 
Vestlandsrådet fremme landsdelen nasjonalt og internasjonalt ved å koordinere den 
politiske innsatsen og dermed aktivt påvirke rammevilkårene for landsdelen. 
 
Rådet er sammensatt av fem politikere fra hver av de fire fylkeskommunene. Den 
administrative ressurs er en fast tilsatt daglig leder, sekretariatsleder, som jobber tett 
opp mot fylkeskommunenes faglige og politiske ledelse. 
 
 
Gjennom året 
 
Et felleskap for et bedre Vestland 
 
De fire fylkeskommunene på Vestlandet etablerte i 2003 Vestlandsrådet. Basert på 
samarbeidsavtale, vedtekter og felles politisk plattform vil fylkeskommunene fremme 
Vestlandet som et tyngdepunkt for landet innen næringsvirksomhet og som har store 
natur- og kulturkvaliteter. Landsdelen har mange felles interesser nasjonalt og 
internasjonalt og gjennom påvirkning av rammevilkårene arbeides det aktivt for å 
skape gode utviklingsmuligheter. 
 
Møter i Vestlandsrådet 
 
Det ble holdt to møter i Vestlandsrådet i 2015:  
5. februar på Gardermoen 
28. mai på Flesland 
 
Det ble behandlet 16 saker. I tillegg kommer flere meldingssaker. 
Blant sakene var fergeavløsningsmidler og fergeanbud, havnesamarbeid, EUs 
energiunion, Revidering av North Sea Region 2020, filmmelding for Vestlandet, øst-
vest forbindelsen og region/kommunereform.  
 
 
Møter i Arbeidsutvalget (AU) 
 
AU er sammensatt av de fire fylkesordførerne. Det ble holdt seks møter hvorav tre av 
møtene var video/telefonmøter og tre hvor medlemmene hadde vanlig møte. Utvalget 
vil vanligvis ikke saksbehandle for Vestlandsrådet unntatt ved delegert myndighet. 
AU har også som formål å være i beredskap for saker som kommer eller er aktuelle 



 
 
og vil også ta opp saker på eget initiativ. Fra tid til annen, blant annet ved korte 
tidsfrister vil AU uttale seg på vegne av Vestlandsrådet. Ellers gis det orienteringer og 
diskuteres mulige saker som kan komme opp i Vestlandsrådet. Det ble behandlet 20 
saker i løpet av året i tillegg til flere orienteringer.  
 
 
 
 
 
Påvirkning 
 

o Vestlandsrådets behandling av filmmeldingen (sak 13/15) og rapporten 
Eventyrlandet- filmmelding for Vestlandet ble sendt til Kulturdepartementet og 
Norsk Filminstitutt våren 2015 

o Vedtak i sak om øst-vest forbindelse ble sent til Statens vegvesen og 
Samferdselsdepartementet. Vestlandsrådet sluttet seg til at det satses på to 
hovedveiforbindelser over fjellet mellom øst og vest innenfor vegregion vest.  

o Et enstemmig Vestlandsråd mente at kollektivtransport, tannhelsetjenesten og 
videregående skoler fortsatt skal være en del av ansvarsområdene på 
regionalt nivå. Vedtaket i sak 15/15 ble oversendt Stortingets vestlandsbenk, 
Kommunal og forvaltningskomiteen og gruppeledere av Stortingets partier.  

o Vestlandsrådet sendte uttalelse til Endring i lov om Innovasjon Norge. 
Vestlandsrådet sluttet seg til Nærings -og fiskeridepartementets ambisjoner 
om effektivisering av virkemiddelbruken. En helhetlig regional koordinering er 
vesentlig for å oppnå en effektiv og målrettet bruk av de samlede 
virkemidlene. Et fortsatt fylkeskommunalt eierskap i Innovasjon Norge er en 
viktig bærebjelke for å få til denne koordineringen.  

o Vestlandsrådet gav uttale til NOU 2014:16 Sjømatindustrien, basert på innspill 
fra næringen på Vestlandet.  

o Vestlandsrådet gav uttale til NOU 2014:14 Fagskolen – et attraktivt 
utdanningsvalg. Gjennom uttale til Kunnskapsdepartementet sluttet 
Vestlandsrådet seg til de fleste tiltakene i NOU’en med unntak av forslaget om 
overføring ansvar for fagskolesektoren til staten og ønsker ikke en kraftig 
reduksjon i tallet på fagskoler.  

 
Samferdsel 
 

o Vestlandsrådet understreket betydningen av å satse på to 
hovedvegforbindelser mellom Østlandet og Vestlandet. Hovedvegene må 
tilfredsstille behovet for helårstrafikk og utbygges med fokus på sikkerhet, 
tilgjengelighet og kapasitet.  

 
o Kraftig økte tilskudd til drift av fergesamband som et resultat av nylig 

gjennomførte anbudsrunder synes å være en aktuell felles problemstilling for 
fergefylkene. Det vil med all sannsynlighet øke i omfang i fremtiden.  Med 
regionreformen i 2010 overtok fylkeskommunene ansvaret for den delen av 
fergemarkedet som krever store tilskudd, og på et tidspunkt der rammene til 
fylkeskommunen for fergedriften tar utgangspunkt i et historisk lavt 



 
 

tilskuddsnivå. Deretter ble rammene til fylkene økt noe over 
konsumprisindeksen, noe som viser seg å ikke være tilstrekkelig i forhold til 
sektorens kostnadsutvikling. Det medfører store økonomiske problemer for 
fergefylkene nå og på sikt. I Vestlandsrådet behandling av saken ble det 
foresatt fergeavløsningsmidler i 40 år og det ble bedt om et møte statlige 
myndigheter for å drøfte løsninger.  
 

o Vestlandsrådet ønsker et mer koordinert havnesamarbeid på Vestlandet, og vil 
ta initiativ for å samle bransjen til et møte hvor disse blir utfordret til å etablere 
et samarbeid.  

 
 
 
 
Internasjonalt 
 

o Vestlandsrådet og Europa – veikart for arbeidet 2015-2016 
 

De mest aktuelle områdene for politisk innsats fra Vestlandrådets side i 2015 
er innen: 
 Klimarelaterte tiltak og fornybar energi 
 Felles energimarked i EU 
 Blå vekst 
 Digitalt fellesmarked 
 Marin arealplanlegging 

 
o Energipolitikken til EU er viktig for Noreg. EU er vår viktigaste marknad og 

mykje av EUs energipolitikk får direkte følgjer for Noreg gjennom EØS-avtalen. 
I sak 11/15 ble det framlagt en analyse av hva EUs arbeid med en energiunion 
betyr for Vestlandet, og hvilken betydning Vestlandet kan spille for Europa. 
Det ble vedtatt å gjøre en kartlegging av energisektoren på Vestlandet. 
Kartleggingen bør følges opp av en analyse av hvilke muligheter som finnes 
for næringslivet på Vestlandet. Det ble satt ned en politisk ad hoc – gruppe 
som styringsgruppe for kartleggingen.  

 
Regionreform 
 
Det var tilrettelagt for gjensidig informasjonsutveksling rundt arbeidet med 
regionreformen. Kommunal og regionalreform var diskutert i Vestlandsrådet (sak 
15/15) med orientering om behandling og prosess i de ulike fylkeskommunene. Et 
enstemmig Vestlandsråd mente at kollektivtransport, tannhelsetjenesten og 
videregående skoler fortsatt skal være en del av ansvarsområdene på regionalt nivå.  
 
 
Kultur 
 
 



 
 
På Vestlandet har det i mange år vært arbeidet aktivt med filmpolitikk og 
filmproduksjon. Det har kommet til syne gjennom filmer av god kvalitet, Vestlandet 
som lokasjon for innspillinger og høyt ansette filmutdanninger. Vestlandsrådet 
initierte en filmmelding for Vestlandet i 2012. Eventyrlandet- filmmelding for 
Vestlandet ble lagt fram i mai 2015. Alle fylkeskommunene stilte seg bak meldingen. 
For Vestlandsrådet var det viktig å understreke at en større del av de nasjonale 
midler til filmstøtte må kanaliseres via det regionale støttemiddelapparatet. Videre at 
det bør opprettes et alternativt filmmiljø utenfor Østlandsområde, ved å etablere 
institusjoner på Vestlandet. Både filmmeldingen for Vestlandet og vedtaket i 
Vestlandsrådet ble sendt til Kulturdepartementet og Norsk filminstitutt.  
 
 
 
Organisasjon:  
 
Sekretariatsleder Odd Erik Hansgaard gikk av med pensjon ultimo 2015.  
 
 
 
Vestlandsrådets medlemmer 2015:  
 

 
    
Rogaland    
Janne Johnsen H (AU)  
Terje Halleland Frp   
Arne Bergsvåg SP   
Ellen Solheim Krf   
Tom Tvedt  Ap   
    
Hordaland    
Tom-Christer Nilsen H (AU)  
Mona Haugland Hellesnes V   
Terje Søviknes Frp   
Benthe Bondhus Sp   
Sveinung Valle Ap   
    
Sogn og Fjordane    
Åshild Kjelsnes Ap (AU)  
Jenny Følling Sp   
Noralv Distad H   
Frank Willi Djuvik Frp   
Norvall Nøringset SV   
    
Møre og Romsdal    
Jon Aasen Ap (AU)  



 
 
Gunn Berit Gjerde V   
Toril Melheim Strand Ap   
Anne Dyb Liaaen H   
Frank Sve Frp   

 
 
Et nytt Vestlandsråd ble satt sammen etter valget september 2015. Det ble ikke holdt 
møte i nytt Vestlandsråd i 2015.  
 


