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Følgende vedtak ble fattet: 
 
Os kommunes innspill til høring på rapporten fra ekspertutvalg: Regionreformen-
Desentralisering av oppgaver fra staten til fylkeskommunene:  
 
Os kommune mener at utvalget har fremmet en rekke konkrete og gode forslag som 
samlet vil styrke både demokratiet og fylkeskommunen som regional 
samfunnsutvikler. Overføring av de foreslåtte oppgavene vil kunne bidra til tydeligere 
ansvarsfordeling, mer effektiv ressursbruk og bedre tjenester til innbyggere og 
næringsliv i fylkeskommunen og kommunene.  
 

Os kommune støtter de forslag ekspertutvalget legger fram om oppgave- og 
ansvarsendring samt forslagene om ytterligere utredninger.  

Det forutsettes at overføring av oppgaver og ansvar til fylkeskommunen må bidra til å 

styrke de kompetansemiljøer og arbeidsplasser som finnes i fylkets kommuner i dag. 

 

Samordningseffektene er en viktig del av ekspertutvalgets forslag. Det er derfor viktig 

at utvalgets forslag vurderes som en helhet av Stortinget.  

 

Regjeringen må legge fram saken for Stortinget våren 2018 slik at de nye 

fylkeskommunene kan planlegge for nye oppgaver og roller fra 01.01.2020.  
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I forhold til finansiering er det svært viktig at det følger tilstrekkelig økonomi med 
oppgavetildelingene. Det er behov for en kombinasjon av rammer og øremerkede 
midler slik at det blir nok ressurser til at omleggingene blir gode tjenester for 
innbyggerne i fylkeskommunen og kommunene.  
 
Regionrådet for Fjellregionen får i oppgave å arbeide mot andre regioner, eksempelvis Nord-
Gudbrandsdalen i prosessen rundt oppgave- og ansvarsendring for fylkeskommunene. 
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Saksopplysninger: 

Da Stortinget behandlet stortingsmeldingen om regionreform (Meld. St. 22 (2015–
2016)) ba Stortinget regjeringen sette ned et ekspertutvalg som skal foreslå 
ytterligere oppgaver til fylkeskommunene. Regjeringen satte ned ekspertutvalget i 
juni 2017, etter at Stortinget hadde vedtatt en fylkesinndeling med 11 
fylkeskommuner inkludert Oslo. Utvalgets mandat var å vurdere oppgaver hos staten 
som kan overføres til fylkeskommunalt nivå. Forslagene skal kunne styrke 
fylkeskommunenes samfunnsutviklerrolle, gi en mer brukervennlig forvaltning, en 
bedre offentlig ressursbruk, og bedre tjenester for innbyggere og næringsliv. Utvalget 
leverte sin rapport 1. februar 2018. Kommunal- og moderniseringsdepartementet 
ønsker at berørte og interessenter skal få anledning til å vurdere helheten i utvalgets 
forslag, før regjeringen tar stilling til forslagene. Kommunal- og 
moderniseringsdepartementet sender derfor rapporten fra ekspertutvalget på høring. 
Høringsfrist er 9. mai 2018. 
  
Kort sammendrag av hovedpunktene i rapporten:  
Innenfor næring, kompetanse og integrering foreslår ekspertutvalget at de nye 
fylkene skal få økt ansvar for, og styring med Innovasjon Norge, Siva, 
Forskningsrådet, sentrale og regionale virkemidler innenfor landbruket, virkemidlene 
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innenfor Arktis 2030, ansvar for karriereveiledning, opplærings- og utdanningstiltak 
utenfor de ordinære rammer, samt IMDI`s oppgaver.  
Innenfor samferdsel foreslår ekspertutvalget å overføre ansvaret for kjøp av en hel 
rekke togruter fra Jernbanedirektoratet, den statlige tilskuddsordning for utvidet TT-
tilbud, og ansvaret for forvaltning av tilskudd til utbygging av bredbånd.  
 
Innenfor klima, miljø og naturressurser foreslår ekspertutvalget å overføre ansvaret 
for klima- og miljøoppgavene som i dag ligger til fylkesmannen, med unntak av 
forurensingsområdet (tilsyn/kontroll), det regionale samordningsansvaret knyttet til 
oppfølgingen av klimaloven, og myndighet til å fatte vedtak om konsesjon til 
utbygging av vannkraft på 1-10 MW og vindkraft over 1 MW/fem turbiner som i dag 
ligger til NVE. 
 
Innenfor kultur og kulturminnevern foreslår ekspertutvalget å overføre ansvar for 
tilskudd, prosjektmidler og driftsstøtte til en hel rekke ordninger, institusjoner og 
arrangementer av lokal eller regional karakter.  
 
Innenfor helse og levekår foreslår ekspertutvalget å overføre ansvaret for 
folkehelseoppgavene som i dag ligger til fylkesmannen (minus tilsyn), 
tilskuddsordninger for lokalt og regionalt folkehelsearbeid som i dag ligger til 
Helsedirektoratet og fylkesmannen, ansvar for pedagogiske-psykologiske 
støttetjenester (PPT) som i dag ligger til Statped, ansvar for barnevernsinstitusjoner, 
fosterhjem og adopsjon og familievern som i dag ligger til Bufetat.  
 
Utvalgets forslag medfører nedleggelse av fem statlige institusjoner: IMDi, 
Kompetanse Norge, Statped, Distriktssenteret og Siva. I tillegg medfører det 
nedleggelse av Bufetat.  
Utvalget støtter regjeringens forslag til tiltak for å styrke regional planlegging som 
virkemiddel, og foreslår en rekke tiltak som skal styrke fylkeskommunens ansvar i 
henhold til Plan- og bygningslova (PBL).  
Utvalget foreslår at ansvar for planjuridisk veiledning av kommunene som i dag ligger 
til fylkesmannen, overføres til fylkeskommunene. Utvalget mener det er viktig å 
gjennomgå sektorlover med sikte på bedre harmonisering til plan- og bygningsloven.  
Utvalget foreslår også utredning av overføring av barnevernsoppgavene som i dag 
ligger til kommunene, overføring av ansvar for tilskuddsordningene innenfor 
arbeidsmarkedsopplæringen og bedriftsintern opplæring som i dag ligger til NAV, 
kartlegging av dagens tilsyns- og klagehjemler overfor fylkeskommunen med sikte på 
en reduksjon av antall hjemler og sterkere ansvarliggjøring av fylkeskommunen og at 
spørsmålet om organiseringen av sykehusene bør vurderes på nytt, der en 
fylkeskommunal modell inkluderes i utredningen.  
 
 
 
Saksvurdering: 

Rådmannen mener de foreslåtte overføringene av statlige oppgaver til den nye 
fylkeskommunen i stor grad vil kunne bidra til et styrket demokrati og riktigere 
prioriteringer som er tilpasset Innlandets behov og utfordringer i framtida.  
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Ekspertutvalget bygger opp under de oppgaver og roller fylkeskommunene allerede 
har som tjenesteyter, samfunnsutvikler, planmyndighet og som bindeledd i 
forvaltningen, og innen tre store politikkfelt mener utvalget at fylkeskommunene bør 
ha oppgaver og handlingsrom til å bygge opp en sterk og tydelig regional politikk;  
− arealbruk, naturverdier, miljø/klima og samferdsel,  

− virkemidler for næringsutvikling og kompetanse, og  

− virkemidler og tjenesteoppgaver som er viktige for folks helse, trivsel og levekår.  
 
Ekspertutvalgets inngang til en ny oppgavefordeling er offensiv. Det er derfor viktig å 
vurdere forslagene ut fra de hensyn Os kommunene må ivareta.  
Rådmannen mener at det er tre helt sentrale prinsipper som må ligge til grunn for de 
endringer som blir vedtatt av Stortinget;  
1. Overføringen av statlige oppgaver til fylkene må skje på områder som har rom for 

regionalpolitiske prioriteringer, fremfor på sterkt lov- og rettighetsstyrte områder.  

2. Overføringen av statlige oppgaver til fylkene må styrke det kommunale selvstyret, 

ikke svekke det.  

3. Overføringen av statlige oppgaver til fylkene må styrke kommunene, også de som 
fortsatt er små, og ikke forsterke en sentralisering av funksjoner og arbeidsplasser.  
 
Vedr. Næring, kompetanse og integrering  
For kommunene er det langt flere fordeler enn ulemper ved ekspertutvalgets forslag 
innenfor næring, kompetanse og integrering. Det vil være positivt at større deler av 
virkemiddelapparatet underlegges fylkespolitisk styring. Dette er oppgaver der det er 
rom for å forme en regional politikk. Heri ligger også en mulighet for fylkeskommunen 
til å utvikle et virkemiddelapparat og en kompetanse som bygger på de ulike 
innlandsregionenes styrker og kompetansemiljøer.  
Vedr. Samferdsel, kultur og kulturminnevern og klima miljø og naturressurser  
Ekspertutvalgets forslag på samferdselsområdet (inkl. bredbånd), kultur og 
kulturminnevern og innenfor klima miljø og naturressurser er også positivt for 
kommunen. Med et fylkeskommunalt ansvar for oppgavene, vil beslutningene kunne 
tilpasses lokale muligheter og behov. Kommunene (og regionene) vil kunne ha en 
tettere dialog med beslutningstakerne, og kunne innvirke på de regionale planene og 
prosjektene.  
 
 
Vedr. Helse og levekår  
I forhold til oppgaver og ansvar innen helse og levekår vil de foreslåtte endringene 
kunne bidra til bedre tjenester for kommunen og dens innbyggere.  
Vedr. Regional planlegging  
Her kan det være på sin plass å påpeke følgende forslag fra ekspertutvalget;  
− at regionale planbestemmelser videreutvikles og formidles som et virkemiddel for 
en langt større bredde av temaer enn hvordan det brukes i dag.  

− at det i plan- og bygningsloven åpnes for at fylkeskommunen (etter anmodning fra 
aktuelle kommuner eller pålegg fra staten) i tillegg til staten kan tre inn i myndigheten 
til kommunestyret og utarbeide plan etter bestemmelsene for kommunal plan med 
juridisk bindende virkning.  
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− at staten aktivt bruker muligheten til å gi tydelige nasjonale forventninger til regional 
planlegging som virkemiddel for gjennomføring av nasjonal politikk.  
 
Dett forslaget kan ved første øyekast vurderes til at det i for stor grad vil flytte 
oppgaver og ansvar fra kommunene til de nye fylkene og begrense det kommunale 
selvstyret i enda større grad enn i dag. Rapporten sier under pkt 23.4 Utvalgets 
forslag side 177: at fylkeskommunen i noen tilfeller kan tre inn i myndigheten til 
kommunestyret. Dette kan være aktuelt når det skjer på anmodning fra kommunen 
eller pålegg fra staten, og er aktuelt for særskilte geografiske områder eller 
problemstillinger, eller i forhold til viktige statlige og regionale utbyggings-, anleggs- 
eller vernetiltak som strekker seg over flere kommuner. På bakgrunn av dette 
vurderer rådmannen at disse forslagene ikke i vesentlig grad vil virke begrensende 
på kommunens selvstyre.  
Vedr. ytterligere utredninger  
Rådmannen støtter utvalgets forslag om ytterligere utredninger av overføring av 
barnevernsoppgavene som i dag ligger til kommunene, tilskuddsordningene innenfor 
arbeidsmarkedsopplæringen og bedriftsintern opplæring som i dag ligger til NAV, 
kartlegging av dagens tilsyns- og klagehjemler overfor fylkeskommunen med sikte på 
en reduksjon av antall hjemler og sterkere ansvarliggjøring av fylkeskommunen, og 
at spørsmålet om organiseringen av sykehusene bør vurderes på nytt, der en 
fylkeskommunal modell inkluderes i utredningen.  
 
Vedr. Utvikling av kompetansemiljøer og arbeidsplasser.  
Utvalgets forslag medfører nedleggelse av fem statlige institusjoner: IMDI, 
Kompetanse Norge, Statped, Distriktssenteret og Siva. I tillegg medfører det 
nedleggelse av Bufetat. Flere av oppgavene til departementer, direktorater og 
fylkesmann som oppdragsgiver, fagorgan og/eller forvalter reduseres vesentlig. Det 
tilsvarer nær 5.000 stillinger og 24 milliarder kroner i økonomiske midler – en styrking 
av fylkene på om lag 30 %.  
Det er viktig å understreke at en overføring av oppgaver og ansvar til 
fylkeskommunen må bidra til å bevare og helst styrke de kompetansemiljøer og 
arbeidsplasser som finnes i fylkets kommuner i dag.  
 
 
 
Behandling/vedtak i Formannskapet den 03.05.2018 sak 19/18 

Omforent endringsforslag: 
3 avsnitt, 2. setning endres til: 
Det forutsettes at overføring av oppgaver og ansvar til fylkeskommunen må bidra til å 
styrke de kompetansemiljøer og arbeidsplasser som finnes i fylkets kommuner i dag. 
 
 
Omforent tilleggsforslag: 
Regionrådet for Fjellregionen får i oppgave å arbeide mot andre regioner, 
eksempelvis Nord-Gudbrandsdalen i prosessen rundt oppgave- og ansvarsendring 
for fylkeskommunene. 
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Innstillingen med endringsforslag og tilleggsforslag enstemmig vedtatt (7-0). 
 
 

Vedtak: 
Os kommunes innspill til høring på rapporten fra ekspertutvalg: Regionreformen-
Desentralisering av oppgaver fra staten til fylkeskommunene:  
 
Os kommune mener at utvalget har fremmet en rekke konkrete og gode forslag som 
samlet vil styrke både demokratiet og fylkeskommunen som regional 
samfunnsutvikler. Overføring av de foreslåtte oppgavene vil kunne bidra til tydeligere 
ansvarsfordeling, mer effektiv ressursbruk og bedre tjenester til innbyggere og 
næringsliv i fylkeskommunen og kommunene.  
 

Os kommune støtter de forslag ekspertutvalget legger fram om oppgave- og 
ansvarsendring samt forslagene om ytterligere utredninger.  

Det forutsettes at overføring av oppgaver og ansvar til fylkeskommunen må bidra til å 

styrke de kompetansemiljøer og arbeidsplasser som finnes i fylkets kommuner i dag. 

 

Samordningseffektene er en viktig del av ekspertutvalgets forslag. Det er derfor viktig 

at utvalgets forslag vurderes som en helhet av Stortinget.  

 

Regjeringen må legge fram saken for Stortinget våren 2018 slik at de nye 

fylkeskommunene kan planlegge for nye oppgaver og roller fra 01.01.2020.  

 
I forhold til finansiering er det svært viktig at det følger tilstrekkelig økonomi med 
oppgavetildelingene. Det er behov for en kombinasjon av rammer og øremerkede 
midler slik at det blir nok ressurser til at omleggingene blir gode tjenester for 
innbyggerne i fylkeskommunen og kommunene.  
 
Regionrådet for Fjellregionen får i oppgave å arbeide mot andre regioner, 
eksempelvis Nord-Gudbrandsdalen i prosessen rundt oppgave- og ansvarsendring 
for fylkeskommunene. 
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