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Regionreformen videre med et forskerblikk 

 





• Bør være en demokratisk uttrykt ønsket 
utvikling  

• Bedre på aggregering av preferanser og 
behov 

• Gjenvalgsmotiv 
• Større legitimitet og bedre 

ansvarsutkreving  

Argumentene for sterkere regionale folkevalgt nivå 

• Vet bedre hvilke ressurser som kan 
mobiliseres 

• Følehorn ute, mer responsive 
• Bedre koblingsboks mellom næringsliv 

og offentlige myndigheter 
• Vet mer om stedlig merverdi 

• Avveining mlm sektor-interesser 
berører spørsmål av politisk natur 

• Følsomhet for regionale 
rammebetingelser 

• Tradisjon for partnerskap 
• Åpne involverende prosesser 

 



Utfordringsbilde er ikke vesentlig endret 
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(Hentet fra Stigen 2011) 

Fragmentert virkemiddelapparat med ulik geografisk inndeling 



 Blir større regioner en demokratireform som  
sikrer mer helhetlig politikk? 

Ikke nødvendigvis! 



      Forutsetninger nasjonalt  



 

Tjenester: 
*Helse 

*Barnevern 

 1. Avhenger av oppgaver, ansvar og virkemidler 
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Regionale planinstrumenter etter Plan og bygningsloven  
(rettslig virkning) med byvekstavtaler/utviklingsavtaler 

 
 
 

Samordning 

Samordning på tvers av 
kommunegrenser 

KMD tar samordningsansvar 

Fellesføringer,  
instruks 
mål- og resultat- 
styring 



Men vi ser også overraskede sentraliseringstendenser! 

 



      Forutsetninger – i de nye fylkeskommunene 



  2. Avhenger av bedre samspill mellom by-omlandskommuner 

Wien      Zurich 



  2. Avhenger av bedre samspill mellom by-omlandskommuner 

• En felles europeisk utfordring i dag:  
• Manglende samspill mellom storby og 

omlandskommuner 
• Manglende byområdeplanlegging 
 

• Byenes utfordring i Norge: 
• Omlandskommuner i opposisjon 
• Underminerer sentrumsutvikling 

 
• Dysfunksjonell konkurranse 
• Hvordan kan de nye fylkene orkestrere: 

• Bedre «rules of the game»? 
• Koordinert utvikling – dra i samme retning? 



Nødvendig med økt regional samordning på tvers av kommunegrenser for å oppnå:  
- helhetlig bærekraftig bo- areal og transportutvikling (unngå uheldige aggregerte eff) 
- som sees i smh med helhetlig satsing for å styrke innovasjon og vekstkraft 
- som igjen bygger på helhetstenkning rundt sysselsetting, bosetting, folkehelse etc 

 
 3. Avhenger av at fylkene har ryggrad til å gi retning for utviklingen 
 

Ikke «hvem sin tur er det nå, da?» 



• Viser større evne til helhetstenkning på tvers av sektorer  
• Utdanning, kompetanse, folkehelse, plan, næringsutvikling etc 

• Hva er fylkeskommunens samlede målstruktur – trengs nye verktøy? 

 

• Viser større evne til helhetstenkning på tvers av forvaltningsnivåer  
• Samordne fragmentert offentlig myndighet 

• For eksempel når statlige aktører ikke ser at lokaliseringen deres har et 
regionalt og lokalt fotavtrykk 

 

 

 

 

 

 

 

    4. Avhenger at de nye fylkene utøver samfunnsutviklingsrollen sin – 
 basert på politisk helhetstenkning 



Mike Fuller Gee 18. oktober 2013 
 



Tydeligere politiske strategisk 
retningsgivning lokalt kan 
bidra til et samspill med 
 nasjonale myndigheter slik at 
man unngår å tappe sentrum 
for arbeidsplasser og 
funksjoner 

Skatt sør – E18 
mellom Sandefjord 

og Larvik 



• Viser større evne til helhetstenkning på tvers av sektorer  
• Utdanning, kompetanse, folkehelse, plan, næringsutvikling etc 
• Hva er fylkeskommunens samlede målstruktur – trengs nye verktøy? 

 

• Viser større evne til helhetstenkning på tvers av forvaltningsnivåer  
• Samordne fragmentert offentlig myndighet 
• For eksempel når statlige aktører ikke ser at lokaliseringen deres har et 

regionalt og lokalt fotavtrykk 
 

• Viser større evne til helhetstenkning over tid  
• Bruke potensialet i planinstrumenter etter PBL (2008), evt nye instrument 
• Sikre de mer langsiktige bærekraftperspektivene, herunder klima 

 

 

 

 

 

 

    4. Avhenger at de nye fylkene utøver samfunnsutviklingsrollen sin – 
 basert på politisk helhetstenkning 



 

• Forhandlings- og 
avtaleorganiseringen griper om seg:  
• Bymiljøavtaler, byutviklingsavtaler, 

byvekstavtaler, samhandlingsreform 
• Forutsetter sterkere aktører lokalt og 

regionalt 
• Skal kunne parere 

forhandlingspartnerne fra statlig nivå 
(kompetanse og tyngde) 

 

• Ellers vil de ikke være i stand til å 
fremme innbyggernes interesser 
innenfor en slik partnerskapslogikk 

 

 5. Avhenger av at de nye fylkeskommunene er gode 
 forhandlingspartnere når staten er motpart 





Statlig politikk 
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I hvor stor grad er regionale planer viktige for å 

sikre samordnet areal- og transportplanlegging på 
tvers av kommunegrenser? 

 
 6. Sikre forankring i kommunene for regional retningsgivning 
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I hvor stor grad er regionale planer viktige for å sikre en 

samordnet og balansert utvikling mellom kommuner 
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I hvor stor grad er regionale planer viktige for å 
koordinere innsatsen for å styrke vekstkraften i 

området 



• Må sikre et sterkt og strategisk sektorovergripende perspektiv hos 
politikerne 
• Regionalt blikk og lokal kjennskap (dekobling av regional-lokalpolitikerrollen) 

• Politikerne må få et eieforhold til de nye politikkområdene de evt får 

• Se politikkområder i sammenheng  

• Politisk lederskap viktig for å sikre forankring i kommunene 
 

• Fag og administrasjon må spille politikerne gode! 
• Etablere på-tversarenaer (for både fag og politikk) 

• Planprosesser som møteplasser (også for å forene to/tre fylkesorganisasjoner) 

• Planer som strategiske verktøy for politikerne (unngå sektoriserte planer som 
ikke sees i sammenheng) 

      7. Sikre godt samspill mellom fag og politikk 



8. Avhenger av et gjennomgående samfunnsutviklingsperspektiv 

 

• I utøvelsen av fylkeskommunens 
egne ansvarsområder 

 
• Kan realisere et stort 

innovasjonspotensial; nye koblinger 
av videregående opplæring, 
arbeidsliv, næringsliv, 
arealplanlegging, bosetting av 
flyktninger, folkehelse, 
samlokalisering 

 
• For å få samfunnsutvikling sterkere 

på dagsorden i kommunene, i en 
situasjon med tyngre 
velferdstjenester  

 
• Understøtte kommunene i sin 

samfunnsutvikling: Bygge 
kompetansemiljøer og databaser 
som kan serve kommunene 

 

 



gro.hanssen@nibr.hioa.no 

 

 
Takk for oppmerksomheten! 

Takk for oppmerksomheten! 
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