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Nordisk seminar om fremtidens regionale 
forvaltning –

felles utfordringer og ulike løsninger
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Mitt utgangspunkt

• Organisering av 
forvaltningen skal 

– ha borgerne i sentrum

– styrke demokrati og 
deltakelse

– styrke grunnlaget for 
fremtidig velferd og 
gode 
fellesskapsløsninger
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Moderniseringsdepartementet

• Samordne og være pådriver i 
regjeringens moderniseringsarbeid

• It som verktøy

• Sikre sunn konkurranse

• Brukervennlig statlig forvaltning

• Stimulerende og inkluderende 
personalpolitikk
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Vi har mye felles

• Godt utbygget offentlig sektor

• Oppgavefordeling følger samme 
hovedlinjer;

– desentralisert oppgaveløsning
– tung kommunesektor

• Tiltakende debatt om den nordiske 
velferdmodellen
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Hva vil vi med kommunene?

• Alle skal ha et godt lokalsamfunn 
å leve i

• Gode tjenester tilpasset den 
enkeltes behov

• Levende lokaldemokratier med 
reell innflytelse for innbyggerne
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Kommunal- og regionaldepartementet6

Behov for endring av 
strukturen

Innbyggere 1.1.2004
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Mulige scenarier for kommunene

• Regionkommuner

• Mer formalisert samarbeid

• Oppgavedifferensiering

• Færre oppgaver til kommunene

• Endringer i rammebetingelser for 
eksempel inntektssystemet

• Statlig beslutning om ny struktur
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Hvor kom regiondebatten fra? 

• Fylkeskommunen er død – vi må ha et 
alternativ?

• Vi lar oss inspirere av EU?

• Kommunestruktur er vanskelig og farlig – la 
oss heller diskutere noe annet?

• En sektorisert og fragmentert stat fratar oss 
muligheten til helhetstenkning lokalt?

• Farvel til embedsveldet? 
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Store regioner?

• Hva gir best tjenester for innbyggerne? 

• Hvilke oppgaver vil Stortinget gi nye 
landsdeler?

• Vil sterkere regioner gi svakere kommuner?

• Regional stat også i endring
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• Fylkeskommunens skjebne påvirker

• Samordning av sektorpolitikken      

• Fylkesmenn må tenke helhet

• Prinsippmelding våren 2007
• Forvaltningsreform kan 
gjennomføres fra 2010

Veien videre


