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En styrking av regionene 

Stortinget har vedtatt sammenslåing av et flertall av landets fylker. På samme tid har 

kommunereformen ikke gjort kommune store nok til å kunne overta signifikante oppgaver fra 

både fylkeskommunene og staten. Fylkeskommunene blir derimot store nok til å kunne overta 

betydelige oppgaver fra staten. En nedleggelse av fylkeskommunen vil ta veldig lang tid og er 

ikke mulig å gjennomføre med den nåværende kommunestrukturen, dersom oppgavene skal 

flyttes fra fylkeskommunene til kommunene. Kommunereformen har ikke gått langt nok til å gi 

robuste nok kommuner til å ta seg av oppgaver som er av regional karakter. Dermed er det en 

demokratisk nødvendighet at det fylkeskommunale nivået bevares og styrkes. 

 

Målet med regionreformen har ikke kan vært å slå sammen fylkene, men også å gi de nye 

regionene flere oppgaver og økt ansvar innenfor forskjellige politikkområder. Disse endringene 

skal bidra til redusert byråkrati og økt effektivitet, samt styrke regionene som en demokratisk 

arena. Noen oppgaver lar seg ikke løse av én aktør eller kommune alene, men kan samtidig ikke 

løses på samme måte over hele landet. Eksempler på dette er områder som kultur, samfunns- 

og arealplanlegging, samferdselsoppgaver og næringsutvikling. 

 

Høyre stemte for sammenslåingene under Stortingets behandling, og arbeidet med å gi de nye 

fylkene flere oppgaver er i gang. Dermed er man i en uheldig posisjon hvor man jobber for å 

styrke det regionale forvaltningsnivået, samtidig som man står for å legge det ned. Ved å 

derimot støtte, og styrke, det regionale nivået, vil man skape en tydeligere stemme for 

desentralisering, effektivisering og demokratisering. En støtte til fylkesnivået gjør at man kan ta 

standpunkt både til tvangssammenslåinger, og arbeidet med å delegere flere oppgaver både til 

kommunene og fylkene, og å se dette arbeidet i sammenheng.  

 

Høyres Studenter vil: 

• Delegere statlige oppgaver av regional karakter (f.eks. kultur, samfunns- og 

arealplanlegging, samferdselsoppgaver og næringsutvikling) til de nye fylkene 

• Legge nye oppgaver til det regionale folkevalgte nivået. Prinsippet bør være at alle 

oppgaver som er for store for kommunen, men som ikke kan løses på samme måte over 

hele landet, bør legges til fylkeskommunen 

• Nye oppgaver og ny inndeling av fylkene skal være en forutsetning for å bevare 

fylkesnivået 

• Styrke insentivene for fortsatt fylkessammenslåing i forbindelse med regionreformen 


