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Møtehandsaming 
Representanten Gunn Marit Helgesen (H) fremma følgjande tilleggsforslag på vegne av H og V: 

Nytt punkt 4.  

Fylkeskommunene spiller en viktig rolle gjennom sine verv i internasjonale nettverk og organisasjoner, 

som gir en direkte kanal for påvirkning inn i EU- systemet. 

Rollen som samfunnsutvikler innebærer et ansvar for helhetlig utvikling på tvers av fagområder, i tett 

dialog og samarbeid med et regionalt/internajonalt partnerskap. 

Det internasjonale engasjementet kan bli et viktig verktøy for innovasjon og nyskaping i regionen. 

Rollen som utviklingsaktør kan forsterkes betydelig ved internasjonalt samarbeid og må vektlegges 

sterkere når ansvar og oppgaver skal overføres til de nye fylkene. 

 

Representanten Ådne Naper (SV) fremma følgjande tilleggsforslag: 

Styring og eierskap av sykehusene bør legges til de nye fylkene, for å sikre demokratisk, folkevalgt 

kontroll. Hvordan dette skal gjøres bør utredes. 

 

Representanten Tone Berge Hansen (Ap) fremma følgjande tilleggsforslag: 

Nytt punkt 4. 

Telemark fylkeskommune stør ekspertutvalget i at eigarskap og organisasjonsform for sjukehusa må 

vurderast i samband med overføring av nye oppgåver til fylkeskommunane i samarbeid med et 

regionalt/internasjonalt partnerskap.  Foretaksmodellen er krevjande å kombinere med tett folkevald 

styring og må difor drøftast også i eit demokratisk perspektiv. 

 

Representanten Terje Riis-Johansen (Sp) fremma følgjande alternativt forslag pkt.1: 

Telemark fylkesting mener det er riktig å overføre statlige oppgaver til fylkeskommunene. Fylkestinget 

støtter forslagene som det regjeringsoppnevnte ekspertutvalget foreslår, men mener utvalgets forslag 

ikke er tilstrekkelige.  

Fylkestinget viser til Fylkestingsvedtak 38/16 (Regionreformen, rapport fra forstudie og videre prosess) 

og ber Regjeringen fremme forslag om ytterligere desentralisering av oppgaver. Fylkestinget vil spesielt 

peke på oppgaver knyttet til sykehusene.  

 

Representanten Gry Anette Rekanes (Frp) fremma følgjande forslag: 

Telemark fylkeskommune vil legge ned det regionale nivået og vil derfor ikke styrke dette med nye 
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oppgaver. 

 

Representanten Ron Bruinvis (MDG) fremma følgjande forslag: 

Avsnitt om fylkeskommunalt kjøp av togtjenester strykes fra høringssvaret. 

 

Votering 

1: Forslaget frå Rekanes Amundsen falt med 4 mot 37 røyster. 

2: Forslaget frå  Riis-Johansen pkt.1 falt med 5 mot 36 røyster. 

3: Forslaget frå fylkesrådmannen pkt. 1, 2 og 3 blei vedtatt med 37 mot 4 røyster. 

4: Forslaget frå Naper falt med 9 mot 32 røyster. 

5: Forslaget frå Berge Hansen blei vedtatt med 37 mot 4 røyster. 

6: Forslaget frå Helgesen blei vedtatt med 37 mot 4 røyster. 

7: Forslaget frå Bruinvis falt med 2 mot 39 røyster. 

 

 

Vedtak  

 
1. Telemark fylkeskommune er enig i de prinsipper og vurderinger som ekspertutvalg har lagt til 

grunn i sin rapport for overføring av oppgaver.  

 

2. De oppgavene som anbefales overført vil styrke fylkeskommunenes mulighet til å lykkes som 

regionale samfunnsutviklere. Forslaget vil desentralisere makt, tydeliggjøre politisk ansvar og 

utvikle fylkesdemokratiet. 

 

3. I tillegg vil Telemark fylkeskommune se det som særlig viktig at fylkeskommunenes eierandel i 

Innovasjon Norge bør være på mer enn 66 prosent og at fylkeskommunene bør ha mer enn 2/3 

flertall. 

 

4. Telemark fylkeskommune stør ekspertutvalget i at eigarskap og organisasjonsform for sjukehusa 

må vurderast i samband med overføring av nye oppgåver til fylkeskommunane. 

Foretaksmodellen er krevjande å kombinere med tett folkevald styring og må difor drøftast også 

i eit demokratisk perspektiv. 

 

5. Fylkeskommunene spiller en viktig rolle gjennom sine verv i internasjonale nettverk og 

organisasjoner, som gir en direkte kanal for påvirkning inn i EU- systemet. 

Rollen som samfunnsutvikler innebærer et ansvar for helhetlig utvikling på tvers av fagområder, 

i tett dialog og samarbeid med et regionalt/internasjonalt partnerskap. 

Det internasjonale engasjementet kan bli et viktig verktøy for innovasjon og nyskaping i 

regionen. 

Rollen som utviklingsaktør kan forsterkes betydelig ved internasjonalt samarbeid og må 

vektlegges sterkere når ansvar og oppgaver skal overføres til de nye fylkene. 
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