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DATO: 18.01.05 

istriktskommisjonens innstilling – uttalelse fra Sør-Trøndelag 
ristelig Folkeparti, (vedtatt i fylkesstyrets møte den 17. januar 2005): 

. Fylkesstyret slutter seg til Distriktskommisjonens anbefaling 
om sterke folkevalgte regioner. Norge trenger en mer helhetlig og 
samordnet politikk enn det den sentraliserte og sektoriserte stat utfører 
i dag, hvor det er stort sprik mellom mål og virkelighet. En samordnet 
og helhetlig politikk som både er prioriteringseffektiv, handlekraftig og 
har legitimitet, krever desentralisering av makt til et regionalt folkestyrt 
lederskap.  

. Fylkesstyret mener det er nødvendig med gjennomgripende 
endringer i norsk distrikts- og regionalpolitikk. Kjernen i den nye 
regional- og distriktspolitikken må - i Norge som i Europa ellers - være 
regionene sin egen utviklingspolitikk. Det er fylkesstyrets oppfatning at 
etableringen av større folkevalgte regioner er nødvendig for å kunne 
lykkes med denne politikken. Trøndelag med eventuelle justerte grenser 
er en slik naturlig region med felles kultur, historie, språk og 
tradisjoner. Vår felles identitet vil kunne bidra til å skape et kraftfullt 
forvaltningsnivå og stimulere til lokal og regional vekstkraft for 
næringslivet i regionen, noe som i neste omgang gir grunnlag for videre 
velferdsutvikling.  
 

. Antallet regioner og avgrensningen av dem geografisk vil først 
og fremst følge av oppgavenes omfang.  

. Styrings- og finansieringsmodell må gjenspeile at regionene 
skal være et sterkt og selvstendig forvaltningsnivå med klart 
definert og utvidet ansvar og myndighet. Staten bør delegere mer 
myndighet nedover og nærmere dem beslutningene gjelder. Utvidelsen 
av oppgaver og ansvar må innebære at regionene må få innflytelse på 
og bli en del av den brede politikken som i dag utgjør distriktspolitikken 
i Norge. Innenfor gitte rammer bør regionen selv kunne ta ansvar for 



sin samferdselspolitikk, kulturpolitikk, næringspolitikk, regional høyere 
utdanning og forskning samt for areal- og ressursforvaltningen. 
Etablering av tunge regionale næringsfond og regionalisering av 
Kulturrådet er to konkrete eksempler på hvordan dette kan gjøres. I 
tillegg er det naturlig at det nye regionale folkevalgte nivået bidrar til at 
norsk helsevesen igjen får den nødvendige politiske forankring. En bør 
også vurdere begrenset skattlegging, slik at regionen selv kan påvirke 
inntektsgrunnlaget.  

 
5. Storbyenes rolle. Det regionale samarbeidet har særlig utviklet seg 

gjennom et felles fylkesplanarbeid mellom Nord- og Sør-Trøndelag og 
Trondheim kommune, der Trondheim som vår storby er seg sin rolle 
bevisst som en viktig ”motor” for regional utvikling. Det må likevel ikke 
herske tvil om at en framtidig region må ha ansvar for og lede an 
utviklingen på regionplan, mens storbyen vil være en meget viktig del 
av det regionale partnerskapet.  

 
6. Økt legitimitet som følger av større makt og innflytelse samt 

større ressurser vil gjøre regionalpolitikken interessant for 
befolkningen og bidra til større oppslutning om de demokratiske 
prosesser. Et sterkt regionalt folkestyre vil kunne gi regionen en 
regional helhetlig politikk, skapt i regionen og for regionen. 

 
 
Vennlig hilsen 
Sør-Trøndelag Kristelig Folkeparti 
 
 

Vidar Daltveit 
fylkesleder 
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