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Saksprotokoll 
 

 

Utvalg: Fylkestinget  
Møtedato: 13.12.2016 
Sak: 120/16  

 
Resultat: Enstemmig vedtatt 
 
Arkivsak: 14/23032 
Tittel: SAKSPROTOKOLL - REGIONREFORMEN - VALG AV FRAMTIDIG 

STRUKTUR FOR ROGALAND  
 
Behandling: 
 
Det ble protokollert: 
 
Marianne Chesak, AP fremmet følgende fellesforslag på vegne av AP og KrF: 
 
1. Fylkestinget støtter at en regionreform gjennomføres.  Formålet er å 

demokratisere forvaltningen ved at nasjonale oppgaver flyttes til nye regioner, 

samt å oppnå en mer effektiv drift av regionene i landet. 

2. Fylkestinget viser til inngått intensjonsavtale for etablering av en 

Vestlandsregion og går inn for at Rogaland fylkeskommune, Hordaland 

fylkeskommune og Sogn og Fjordane fylkeskommune går sammen i en ny 

folkevalgt region på Vestlandet under forutsetning av at når Stortinget våren 

2017 vedtar ny regional struktur også vedtar: 

a. Første steg i nye oppgaver til de nye regionene: 

i. Regional veiadministrasjon som har ansvar for planlegging og drift av 

fylkesveiene samt riksveiene i regionen. Europaveier styres fra nasjonalt 

nivå.   

ii. Styring av regional persontransport på jernbane tillegges regionalt nivå. 

iii. Forvaltningsoppgaver som i dag er lagt til Fylkesmannens 

landbruksavdeling. 

iv. Forvaltningsoppgaver som i dag er lagt til Fylkesmannens miljøavdeling. 

v. Konsesjonsoppgaver og veiledningsoppgaver fra NVE og annen 

naturressursforvaltning av regional karakter. 

b. De nye regionene beholder dagens oppgaver som kollektivtransport, 

videregående opplæring, tannhelse og fagskoler. 

3. Dersom det ikke blir fattet vedtak om en ny Vestlandsregion i Stortinget våren 

2017 får den oppnevnte styringsgruppen for regionreformen fullmakt til å starte 
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ny dialog og forhandlinger om en intensjonsavtale mellom Rogaland og 

Hordaland fylkeskommune. 

4. Den statlige inndelingen må følge den nye regionstrukturen. 

5. Fylkestinget vil sterkt understreke Rogaland fylke som udelelig i den nye 

regionstrukturen, enten fylket videreføres som i dag eller i en løsning sammen 

med andre fylker.   

6. Ekspertutvalget som skal opprettes i 2017 i forbindelse med regionreformen 

må legge til rette for at Stortinget kan overføre viktige samfunnsoppgaver fra 

statlig til regionalt folkevalgt nivå. Både samfunnsutviklerrollen og rollen som 

leverandør av offentlige tjenester og velferdsytelser må styrkes.  

Fylkeskommunene må være godt representert i utvalget. 

 
Anja Berggård Endresen, V fremmet følgende fellesforslag på vegne av V, H, FrP, 
SP, MDG, SV: 
 
1.   Rogaland fylkesting vil at Rogaland består som egen region inntil videre.  

 
2.   Rogaland Fylkesting vil etter stortingsbehandlingen og avklaringer om nye 

oppgaver av tilstrekkelig omfang og karakter, se om det er grunnlag for å ha 
en videre prosess mot Hordaland. 

 
3.   Rogaland fylkeskommune forutsetter at dagens oppgaver, 

som kollektivtransport, videregående opplæring, fagskole og tannhelse, 
beholdes. 

  
4.  Fylkestinget vil sterkt understreke Rogaland fylke som udelelig i den 

nye regionstrukturen, enten fylket videreføres som i dag, utvides eller i en 
løsning sammen med andre fylker. 

  
5.  Den statlige inndelingen må følge den nye regionstrukturen. 
 
 
 
 
Votering: 
 
Innstillingen fikk 0 stemmer og falt 
Fellesforslaget (Chesak) fikk 18 stemmer (AP, KrF og falt. 
 
Fellesforslaget (Endresen) ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
 
1.   Rogaland fylkesting vil at Rogaland består som egen region inntil videre.  
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2.   Rogaland Fylkesting vil etter stortingsbehandlingen og avklaringer om nye 
oppgaver av tilstrekkelig omfang og karakter, se om det er grunnlag for å ha 
en videre prosess mot Hordaland. 

 
3.   Rogaland fylkeskommune forutsetter at dagens oppgaver, 

som kollektivtransport, videregående opplæring, fagskole og tannhelse, 
beholdes. 

  
4.  Fylkestinget vil sterkt understreke Rogaland fylke som udelelig i den 

nye regionstrukturen, enten fylket videreføres som i dag, utvides eller i en 
løsning sammen med andre fylker. 

  
5.  Den statlige inndelingen må følge den nye regionstrukturen. 
 
 
 


