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INNKALLING, RÅDMANNSFORUM – 27.01 2016 
Saksbehandler: Bård Eidet Referanse: 15/86- Dato: 20.01.2016  
 

Sted: Fylkesutvalgssalen, Fylkeshuset 

Tidsrom: Onsdag 27. januar 2016 kl 1300-1600 

Innkalt: Kjell Fosse, Kristian Rolstad, Olaf Løberg, Morten Wolden, Kjetil Mjøsund,Jan Yngvar Kiel, 
Kathrine Lereggen, Knut Dukane, Vigdis Bolås, Kai Terje Dretvik, Odd Inge Mjøen 

Kopi Esther Balvers, Hans Kringstad, Sigmund Knutsen, Astrid Haugslett 
 
RF 01/16 Referat fra møte 30.09 2015 

Vedlegg 1: Referat/protokoll rådmannsforum 30.09 2015 

Forslag til vedtak: 
Referat/protokoll rådmannsforum 30.09 2015 godkjennes. 

 

RF 02/16 Forsker ut i bedrift 
Sak:  Forsker ut i bedrift (FiB) har vært en av de største og mest langvarige satsingene innen 

næringsutviklingsfeltet i Trondheimsregionen. Hensikten har vært å oppfylle SNP sin 
hovedstrategi om å knytte hjernekraft til med handlekraft, der prosjektet å styrke 
konkurransekraften gjennom å koble lokalt næringsliv mot FoU-miljø. SINTEF har hele tiden 
vært operatør for ordningen, og det begynner å bli konkrete resultater av satsingen, og en stor 
bredde av bedrifter ute i kommunene. Sverre Konrad Nilsen fra SINTEF som hele tiden har vært 
ansvarlig for prosjektet vil orientere.  
 
  

Forslag til vedtak: 

Saken legges fram til orientering. 
 
 

RF 03/16 Trøndelagsutredningen – høringsinnspill. 
Sak: Trøndelagsutredningen, om sammenslåing av Trøndelagsfylkene, er sendt ut på høring sammen 

med intensjonsplanen med høringsfrist 05/02-16. Saksgangen er slik at forslaget nå legges fram 
for Rådmannsforum for innspill, før AU den 02/02 vedtar et forslag som sendes som 
høringsinnspill, med forbehold om endelig godkjennelse i Regionrådet 12/2.  
 
Om Trøndelagsutredningen. 
Formålet med høringen er å gi fylkestingene et beslutningsgrunnlag for å avgjøre spørsmålet om 
sammenslåing, samt gi føringer for politikk, organisering osv i et nytt fylke. Slik utredningen 
skisserer det er bakgrunnen for å diskutere sammenslåing en større og større forskjell mellom 
det som er de gamle administrative grensene og det som har vokst fram som funksjonelle 
regioner. Det gjør at fylkene er i ferd med å miste sin betydning som regionale styringsenheter. 
Viktig mål med en sammenslåing er å få en region med livskraft, bærekraft og konkurransekraft, 
som kan fremme Trøndelag som en attraktiv region, og gjøre regionen i stand til å ta på seg nye 
oppgaver, og som kan gi Trøndelag tyngde på den nasjonale og internasjonale arenaen.  
 
Når det gjelder lokalisering av en ny organisasjon så legges det to hensyn til grunn: 



 

Rådmannsforum 27.01 2016 
 
 
 

 Side 2 av 4 

 

 Nærhet til innbyggere, tjenestebruker og samarbeidspartnere, samt 
 Regional balanse mht sysselsetting og kompetanse: 

 
 Intensjonsplanen konkluderer med at den nye regionen skal ha lokaliteter både i Steinkjer og i 

Trondheim, at administrasjonssenter med rådmannsfunksjoner legges til Steinkjer, mens 
ordførerfunksjonen legges til Trondheim. 

 
 

Trondheimsregionens høringsinnspill. 
Trondheimsregionen støtter fullt ut forslaget om å slå sammen de to fylkene til et nytt 
Trøndelag. Skal et regionalt folkevalgt bestå er det nødvendig med større og mer funksjonelle 
regioner, som både kan overta statlige oppgaver og representere trønderske interesser nasjonalt 
og internasjonalt på en kraftfull måte.  
 
Trondheimsregionen er en tett sammenvevd funksjonell region som de nærmeste årene vil bli 
enda tettere integrert. Gjennom å representere 280 000 innbyggere i 10 kommuner på tvers av 
fylkesgrensa blir vi jevnlig konfrontert med konsekvensene av en fylkesgrense som deler 
regionen i to, i form av manglende koordinering og forskjeller i politikk. Det at den funksjonelle 
storbyregionen med den største vektskraften er delt mellom to fylkeskommuner er et viktig 
argument for sammenslåing, og hvis det ikke blir sammenslåing bør grensejustering diskuteres. 
 
Balansert utvikling er et hovedbegrep i utredningen, som det har vært i det felles trønderske 
strategiarbeidet det siste tiåret. Begrepet rommer mye godt, og det diskuteres konstruktivt i 
utredningen, sjøl om fokuset er for mye på balanse innad i Trøndelag og ikke nasjonalt – det har 
stor betydning for hvilken diskusjon som føres. Uten en nærmere presisering og en analyse av 
hva som fører til samfunnsutvikling kan resepten som skrives ut for å oppnå balansert utvikling 
være veldig forskjellig. For eksempel kan det settes likhetstegn mellom balansert og lik 
utvikling. Gitt forskjeller i størrelse og forutsetninger vil det i verste fall gi utslag i politikk som 
skal begrense vekst i Trondheimsregionen. Næringspolitikkens overordnete mål er å stimulere 
til størst mulig vekst innen bærekraftige rammer, slik blir den samlede kaken som skal til 
politisk fordeling størst mulig. Det vil alle tjene på.  

 
Da må det føres en næringspolitikk som utløser det fulle potensialet for vekst i alle deler av 
regionen, også Trondheimsregionen. Det må legges til rette for at den vekstgeneratoren våre 
FoU-miljø er, både i kraft av seg sjøl og ut fra den næringsutviklingen det skaper, ytterligere 
styrkes. I et sammenslått fylke må det være en viktig strategi å koble FoU-miljøene i Trondheim 
enda tettere mot næringslivet i distriktskommunene og spesielt i Nord-Trøndelag, det vil 
sannsynligvis være det viktigste virkemidlet for å få til nødvendig omstilling og ny vekst. 

 
Det er også slik at det er relativt god balanse når det gjelder flytting, Trondheimsregionen 
vokser ikke fordi det utarmer resten av Trøndelag. Det er andre faktorer som 
arbeidsinnvandring, annen innenlandsk flytting og fødselsoverskudd som er viktigere. Det er 
viktig at dette er en felles erkjennelse og et felles grunnlag for politikkutforming. 

 
 Trondheimsregionen støtter prinsippet om at den nye fylkeskommunen skal ha to lokaliteter. Vi 

har forståelse for at Steinkjer utpekes som administrasjonssenter, men vil understreke 
viktigheten at det legges opp til en balansert fordeling av oppgaver og arbeidsplasser. Ikke minst 
vil vi understreke viktigheten av at viktige samfunnsutviklingsoppgaver blir lagt til Trondheim. 
Uten at det gjøres vil relevansen av en ny Trøndelagsregion bli betraktelig mindre. For 
Trondheimsregionen er politikken som vil føres viktigst, men det kan ikke sees isolert fra 
tilstedeværelse, uten den kan både forståelse, aksept og vilje til forpliktende samarbeid bli 
mangelfull. 
 
Trondheimsregionen som organisasjon blir diskutert noen plasser i utredningen, og det utrykkes 
bekymring for at vi til dels jobber med parallelle aktiviteter til fylkeskommunene og Innovasjon 
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Norge. Nå er ikke Trondheimsregionens arbeidsområder og prioriteringer vesensforskjellig fra 
de andre regionrådene, næringsutvikling er en ordinær oppgave som de fleste kommuner jobber 
med, og gjerne i samarbeid med andre kommuner. Så utfordringen er nok mer i kraft av 
størrelse enn rolle og strukturer. Trondheimsregionen er opptatt av å ha et godt samarbeid med 
fylkeskommunen både før og etter en eventuell sammenslåing. Hvilken rolle 
Trondheimsregionen vil ta i framtida henger tett sammen med hvordan fylkeskommunen 
definerer sin tilstedeværelse og satsing her, og oppsummeres best av utredningen sjøl på side 
65: ”Uten tung tilstedeværelse fra den nye fylkeskommunen i Trondheim, vil 
Trondheimsregionen (som altså har 2/3 av det nye fylkets innbyggere) kunne se seg tjent med å 
ivareta denne regionens interesser ved videre utbygging av sitt eget utviklingsapparat.” 
 
Trondheimsregionen slutter seg til de vurderingene som gjøres i utredningen om 
innbyggerhøring og folkeavstemning. 

 
 
Vedlegg 2: Høringsbrev 

Vedlegg 3: Trøndelagsutredningen 

Vedlegg 4: Intensjonsplanen. 

 

Forslag til vedtak:  
Rådmannsforum slutter seg til saksframlegget som høringsinnspill til Trøndelagsutredningen. 

 
RF 04/16 Program for samling av formannskapene 17-18 mars. 

Sak: Som kjent samler vi alle formannskapene og fylkesutvalget 17-18 mars, som en del av 
rulleringen av strategisk næringsplan. Møtet vi vare fra lunsj til lunsj, på Scandic Hell. 
Trondheimsregionen vil dekke alle utgifter til hotell og bespisning, men ikke reisekostnader og 
eventuelle kostnader til tapt arbeidsfortjeneste og lignende. Er forslag til program vil bli lagt 
fram under møtet. 
 

Forslag til vedtak:  
Saken legges fram for diskusjon. 

 
RF 05/16 Samarbeid om flyktninge-/innvandrerutfordringen. 

Sak Dette temaet ble belyst på Regionrådsmøtet i desember, og signalene derfra var at man burde se 
på et tettere samarbeid om området, med Trondheim som moter. Det ble tatt opp også på 
Ordførermøtet 11. januar, der det ble spesielt lagt vekt på behovet for samarbeid rundt mottak 
av et stort antall enslige mindreårige. Rådmannsforum må ta stilling til om dette er noe skal 
følges opp, og eventuelt på hvilken måte 

 

Forslag til vedtak: 
Saken legges fram for diskusjon. 
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RF 06/16 Leverandørutviklingsprosjektet – forslag til samarbeid og videreutvikling. 

Sak: Denne saken har vært diskutert i flere omganger i organene i Trondheimsregionen, uten at vi har 
kommet videre med å konkretisere hvordan vi fellesskap kan samarbeide for å videreutvikle 
arbeidet med innovative offentlige anskaffelser. Leverandørutviklingsprosjektet v/Hilde 
Sætertrø i samarbeid med Næringsforeningen har nå laget et notat med flere forslag til hvordan 
vi kan komme videre, notatet ligger som vedlegg. I notatet legges der fram fem anbefalinger: 

 Sørge for forankring i planer og ledelse. 

 Kompetansebygging gjennom erfaring. 

 Lage møteplass mellom bedrifter og kommunene. 

 Egen ansatt i innkjøpsavdelingen(e), som dedikeres til å jobbe med dette. 

 Tilpasse kontrakter, rammeavtaler og reglement slik at tilgang til ny teknologi og 
nye leverandører. 

 Saken legges fram for Rådmannsforum til diskusjon. Hvis vi kommer fram til en omforent 
løsning er det naturlig å legge det fram for Regionrådet for endelig vedtak. Trondheimsregionen 
kan gå inn og samfinansiere en satsing. 
 
 

Vedlegg 5: Notat fra Leverandørutviklingsprosjektet. 

Forslag til vedtak: 

 Saken legges fram for diskusjon. 
 
 
 

RF 07/16 Saker til neste møte i Trondheimsregionen – regionrådet 12.02. 2016 
 Møtet vil være på Støren. Aktuelle saker i tillegg til det som står på Rådmannsforums sakliste: 

• Presentasjon av prosjektet bru til Fosen. 
• Ringvirkningsanalyse Trondheim havn. 
• Markedsføring av busstilbudet v/ AtB. 

 
Forslag til vedtak: 

 Møteagendaen suppleres etter innspill i møtet. 

 
 

RF 08/16 Orienteringer. 
• Møte med KMD om Byutviklingsavtaler 4-5 februar. 
• Møte med Kommunalkomiteen 19. februar. 
• Saker i Næringsrådet: Klyngedannelser og Technoport. 
• Innspillsmøte SNP 15/2. 

 

RF 09/16 Åpen post/eventuelt. 
  

 

Bård Eidet 
Daglig leder 
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REFERAT, RÅDMANNSFORUM – 30.09.2015 
Saksbehandler: Bård Eidet Referanse: 15/- Dato: 02. oktober 2015  
 

Sted: Fylkesutvalgssalen, Fylkeshuset. 

Tidsrom: Onsdag 30. september 2015 kl 1300-1600 

Til stede: Odd Inge Mjøen, Stein A Ytterdahl, Vigdis Bolås, Kjetil Mjøsund, Kjell Fosse, Steinar Gaustad, 
Randi Rasmussen, Odd Robert Solvåg, Bård Eidet, Esther Balvers, Sigmund Knutsen, Hans 
Kringstad.  

Forfall: Knut Dukane, Kristian Rolstad, Svein Henry Berdal, Knut Nygård, Kathrine Lereggen, Kai Terje 
Dretvik, Morten Wolden. 

 
 
RF 29/15 Referat fra møte 22.05.2015 

Vedtak: Referat rådmannsforum 22.05.2015 godkjent. 

 

 
RF 30/15 Tettere samarbeid om næringsutvikling i Trondheimsregionen? 

Fra møtet: Samkjøring nødvendig og mulig, men organisering må analyseres og vurderes nøye, og nærhe-
ten til politikken er viktig å beholde. STFK sin økonomiske muskel er liten og blir sannsynligvis 
mindre.   
Bred enighet om at det er viktig med å være med i dette felles næringsutviklingsarbeidet, men 
at det er krevende å få til et tettere samarbeid. God ide med felles samling med formannska-
pene. 
 

Vedtak: Saken diskutert. 

 
RF 31/15 Kommunereformen – hva skjer nå etter valget? 

Fra møtet:  Situasjonen i den enkelte kommune gjennomgått. Avhengig av politiske initiativ framover, 
men utfordrende at den administrative erkjennelsen av behov for endring er større enn den 
politiske.  

 

Vedtak: Saken diskutert.  

 

 
RF 32/15 IKAP - jernbaneutvikling. 

Orientering: Esther Balvers orienterte. Utkast til sak klar i desember. 

Vedlegg1: Presentasjonen i sak 32, 34 og 35. 

Vedtak: Saken tas til orientering. 
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RF 33/15 Samferdselspolitisk fundament – innspill til Regional Transportplan. 

Fra møtet: Punktet om bru til Fosen etterlyst, sjekkes i ettertid 
 

Vedtak: Saken diskutert. 

 

 
RF34/15 Presentasjon nye pendlertall. 

 
Orientering: Esther Balvers orienterte. 

 

Vedtak: Saken tas til orientering. 

 
 

RF35/15 IKAP - reisevaneundersøkelsen. 
Orientering: Esther Balvers presenterte. Til dels små utvalg i de små kommunene, tallene må tolkes med 

forsiktighet.  

 

Vedtak: Saken tas til orientering. 

 

RF 36/14 Saker til neste møte i Trondheimsregionen – regionrådet 30.10.2015  
 

Vedtak: Møteagendaen suppleres etter innspill i møtet. 

 

 
RF 37/15 Orienteringer. 

• Profileringsarbeidet. 

• Innovative offentlige anskaffelser – workshop avholdt. 

 

 
RF 38/15 Åpen post 

Ingen saker. 
 

 

 

Bård Eidet 
Daglig leder  
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InterCity-Trønderbanen med el- drift og dobbeltspor til Stjørdal er 
førsteprioritet.  
Gir miljøvennlig regionvekst for Trondheimsregionen og Trøndelag. 

Jernbane: 

 Politisk enighet i Trøndelag om 
jernbanesatsing Trondheim-Steinkjer: 
Gir høyeste prioritet 

 El-utbygging Trondheim-Steinkjer og 
Meråkerbanen må realiseres før kjøp av 
nye tog.  

 Steinkjer-Trondheim må sikres rask, 
forutsigbar og kontinuerlig finansiering 
som ”Særskilt prioritert prosjekt” i NTP 

 Planarbeid for gradvis dobbeltspor 
forseres.  

 Bruk av bompenger til 
jernbaneutbygging må utredes. 

 Etablere InterCity Steinkjer-Støren, på 
lengre sikt Oppdal/Røros 



IKAP – sikre passasjergrunnlag økt togtilbud 



NTP 2018-2029           Regional transportplan 

Bymiljøavtaler  Byutviklingsavtaler 
 

Elektrifisering Trønderbanen 

Dobbeltspor Trondheim - Stjørdal 

Forlenging togtilbud til Melhus 

Ny anbudsrunde buss 2018 - 2028 

Veldig aktuell 



IKAP - oppfølgingsprosjekt 
 

Styrkning av jernbane sin rolle i kollektivsystemet i 
Trondheimsregionen.  

 
Tema: 
1. Jernbane sin rolle i kollektivsystemet 
2. Arealutvikling rundt jernbanestasjonene  
 
Stjørdal, Malvik, Trondheim, Melhus, Midtre Gauldal, STFK 

i samarbeid med JBV, NSB, AtB og NTFK 
 
 



Melhus 

Heimdal 

Marienborg 

Trondheim S 

Stjørdal 

Værnes 

Hommelvik 

Full pakke: 
-Lokaltog Melhus-Stjørdal 10/15 min. 
-Regiontog Støren-Steinkjer 30/60 min. 
-Krever dobbeltspor Melhus-Stjørdal 

JBV perspektivanalyse 2050 



Dobbeltspor Trondheim - Stjørdal 
KVU-alternativet 

Tunneler Rotvoll og Ranheim-Saksvik 

Tunneler Være-Saksvik og Saksvik-
Hommelvik 

Lang tunnel Ranheim-Hommelvik 



Lokaltog Heimdal-Ranheim (4 avg./time) 
Regiontog Melhus-Stjørdal (1 avg./time) 
Regiontog Støren-Steinkjer (1 avg./time) 

TILTAK: 
Dobbeltspor Heimdal-Ranheim 
Kryssingssportiltak Ranheim-Stjørdal  

JBV - Trønderbanen trinn 1? 



NSB 















Spørsmål som bør besvares 
bør bli enig om: 

• Lokaltog – regiontog hvilke stasjoner skal betjenes? 
• Valg av trase dobbeltspor konsekvenser utvikling 

regionen, hvilken løsning foretrekkes? 
• Er det noen stasjoner som med fordel kan oppheves 

eller suppleres? 
• Stasjonenes rolle i kollektivsystemet 
• Hvordan kan arealutvikling rundt stasjonene bidra til at 

flere reiser med tog 
• … 

 



Resultat IKAP prosjektet  

− konsept framtidig kollektivsystem  
samspill jernbane – buss 

− oversikt behov tiltak jernbane økt frekvens + når 
− stasjonenes rolle i kollektivsystemet 
− eksempler stasjonsutvikling, knutepunktsutvikling 

 

- enkel å forstå 
- type vedtak? 
- politisk forankring 
- virkemidler, handlingsplan:  
  hvordan få det til, hvem har ansvar for hva 
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Pendling i Trondheimsregionen 2014 



 
Pendling til Trondheim 

 
 Fra Antall 

%-andel av 
de som har 
jobb i TRR 

%-andel 
sysselsatte/ 
kommune %-andel 2012 

endring ift 
2012 

Rissa 445 15,4 13,8 13,7 0,1 

Trondheim 86445 95,3 87,6 87,8 -0,2 

Orkdal 964 18,7 16,6 16,4 0,2 

MidtreGauldal 441 14,2 12,9 14,3 -1,4 

Melhus 3941 51,2 47,8 48,1 -0,3 

Skaun 1891 51,3 47,9 47,5 0,4 

Klæbu 2007 68,7 64,3 63,3 1,0 

Malvik 4047 63,9 58,7 57,4 1,3 

Stjørdal 2228 21,8 19,3 19 0,3 

Leksvik 219 14,0 12,8 12,7 0,1 

pendling inkl. innenfor 
Trondheim 

pendling u/innenfor 
Trondheim 

http://109.108.220.58/ikapoc/leaflet/statts/2/pendling.html
http://109.108.220.58/ikapoc/leaflet/statts/2/pendling1.html
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Reisevaneundersøkelsen 13/14 
- alle typer daglige reiser 

  Til fots Sykkel Bilfører 
Bil-

passasjer Kollektiv Annet 

Trondheimsregionen 24,50 % 6,90 % 49,20 % 8,10 % 8,80 % 2,40 % 

Trondheim 27,60 % 8,50 % 43,70 % 7,60 % 10,20 % 2,30 % 

Rissa 22,90 % 1,40 % 62,30 % 6,70 % 2,80 % 3,90 % 

Orkdal 19,30 % 3,70 % 63,80 % 7,70 % 3,30 % 2,30 % 

Midtre Gauldal 10,30 % 2,30 % 65,10 % 14,90 % 6,90 % 0,60 % 

Melhus 14,80 % 0,80 % 65,00 % 8,20 % 8,00 % 3,30 % 

Skaun 10,80 % 1,90 % 66,80 % 9,80 % 8,50 % 2,20 % 

Klæbu 17,20 % 1,60 % 69,50 % 2,70 % 5,50 % 3,50 % 

Malvik 15,70 % 1,90 % 63,30 % 11,70 % 4,60 % 2,80 % 

Stjørdal 15,50 % 4,70 % 62,00 % 10,60 % 4,70 % 2,40 % 

Leksvik 18,80 % 1,20 % 67,60 % 8,80 % 1,80 % 1,80 % 



RVU 2013/14 
reisemiddelfordeling daglige reiser 
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Reisemiddelfordeling daglige reiser 



Reisevaneundersøkelsen 13/14 
- arbeidsreiser 

 
Bosted Til fots Sykkel Bilfører 

Bil-
passasjer Kollektiv Annet Totalt 

Total TRR 13,0% 11,5% 55,2% 3,3% 14,9% 2,2% 100,0% 

u/Trondheim 9,4 % 1,3 % 76,1 % 4,0 % 7,3 % 1,9 % 100,0 % 

Trondheim 14,6 % 14,8 % 47,9 % 3,7 % 17,1 % 1,9 % 100,0 % 
Rissa 11,5%   85,6% 0,7% 1,1% 1,0% 100,0% 

Orkdal 11,1% 1,8% 70,5% 4,5% 12,2%   100,0% 

Midtre Gauldal 22,2% 1,5% 71,9% 4,3%     100,0% 

Melhus 2,9% 0,4% 75,0%   19,7% 2,0% 100,0% 

Skaun 5,8% 0,8% 81,5% 2,5% 7,2% 2,2% 100,0% 

Klæbu 2,3% 2,0% 89,3%   4,0% 2,4% 100,0% 

Malvik 6,5% 0,8% 74,6% 3,9% 10,5% 3,8% 100,0% 

Stjørdal 5,2% 4,2% 75,8% 3,5% 8,1% 3,2% 100,0% 
Leksvik 17,0%   61,1% 16,3% 3,0% 2,5% 100,0% 



RVU 2013/14  
reisemiddelfordeling arbeidsreiser 
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Endring ift RVU 09/10 
arbeidsreiser 

Bosted Til fots Sykkel Bilfører Bil-passasjer Kollektiv Annet 

Total TRR 1,1 1,5 -3,3 -2,1 3,6 -0,7 

u/Trondheim, Rissa, 
Leksvik 

3,1 -1,1 -0,3 -2 -0,2 0,4 

Trondheim 1,6 2,4 -5 -2 4,7 -1,7 

Orkdal 9 -0,9 -7,4 0,1 18,6 -1,5 

Midtre Gauldal 15,5 1,5 -7,5 2,2 -8,6 -3,1 

Melhus 0,7 -1 -5,1 -8,4 12,4 1,5 

Skaun 0,4 0,8 0,2 1,7 -4,5 1,5 

Klæbu -0,5 2 10,9 -3,7 -11,1 2,4 

Malvik 2,2 -0,4 3,5 -6,4 -0,8 2 

Stjørdal -5,2 -2,6 3,9 0,3 2,5 1,2 





TRØNDELAGSUTREDNINGEN





FORORD

Dette er en utredning om samling av dagens to fylker i Trøndelag til ett nytt Trøndelagsfylke. 
Utredningen er gjennomført på oppdrag fra fylkestingene i Nord- og Sør-Trøndelag. Den omtales i 
utredningen som Trøndelagsutredningen.

Bakgrunnen for utredningen er et likelydende vedtak i de to fylkestingene i oktober 2014. I følge 
vedtakene er utredningen del av en prosess hvor målet er å skape ”… en region med livskraft, 
bærekraft og konkurransekraft”. Videre fastsetter vedtaket mandat for utredningen, og angir en 
rekke tema som skal utredes. Utredningen skal gi de to fylkestingene grunnlag for den videre 
prosessen fram mot en konkret beslutning i spørsmålet om samling.

Utredningen er gjennomført av de to fylkeskommunene selv, med noe innleid hjelp. Ikke minst 
har et antall arbeidsgrupper fra de forskjellige virksomhetsområdene, og med deltakere fra 
begge fylkeskommunene, bidratt med grundige rapporter. Underveis har det også vært kontakt og 
utveksling av informasjon med en rekke eksterne instanser, bl.a. viktige og avklarende møter med 
Kommunal- og Moderniseringsdepartementet.

Arbeidet har vært ledet av en overordnet Styringsgruppe, mens selve utredningsarbeidet er ivaretatt 
av en administrativ Prosjektgruppe. Begge gruppene retter stor takk til alle ansatte og tillitsvalgte 
som har bidratt så konstruktivt i prosessen.

Steinkjer/Trondheim 01.11.2015

Anne Marit Mevassvik

Leder i Styringsgruppa
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TRØNDELAG

De aller fleste som bor i Trøndelag oppfatter 
seg selv som trøndere. Dette er noe de bare er, 
uten å tenke over det. Og er man trønder, hører 
man selvfølgelig hjemme i Trøndelag. Hvor 
ellers?

Men til tross for at de alle er trøndere og bor 
i Trøndelag, så er de likevel delt, ved at de bor 
i hvert sitt fylke, med alt det innebærer. Med 
forslaget om å samle Nord- og Sør-Trøndelag 
til et felles Trøndelagsfylke, vil dette forandres. 
Og da må mange sør- og nordtrøndere venne 
seg til å tenke Trøndelag på en ny måte, og 
inkludere områder i regionen som de så langt 
har vært mindre kjent med. 

Hvordan ser så det nye familiebildet av 
Trøndelag ut?

For det første vil det nye fylket være veldig stort 
i utstrekning. Med vel 41.000 km2 vil det være 
Norges nest største, bare slått av Finnmark, 
og omtrent like stort som Danmark. Hordaland 
(med Bergen) har til sammenligning bare ca 
15.000 km2. Fra ende til annen, f.eks fra Røros 
til Namsskogan, er det over 40 mil. I dette 
store området finner vi en variert natur, med 
havstrekningen Folla, Halten fyr, geologisk 
særpregede Leka (kåret til Norges geologiske 
nasjonalmonument i 2010), fjellheimen 
i Sylane, det store Namsenvassdraget, 
Trondheimsfjorden som med sine 126 km er 
Norges tredje lengste, samt helt eller delvis 
sju nasjonalparker. Og selvfølgelig: Norges 
geografiske midtpunkt! 

For det andre vil Trøndelag, med ca 450.000 
innbyggere, være Norges femte største fylke i 
folketall, etter Oslo, Akershus, Hordaland og 
Rogaland. Ca 2/3 av denne befolkningen er 
samlet i Trondheim og de ni omkringliggende 
kommunene i Trondheimsregionen. Dermed 
blir resten av Trøndelag ganske spredtbygd.

I den spredtbygde delen av Trøndelag finner 
vi imidlertid mange verdifulle ressurser, 
næringer, kulturskatter osv. Havbruksnæringen 

på Trøndelagskysten er verdensledende, 
landbruket er i Norgestoppen, og både i 
Orkanger, Verdal og Leksvik finner vi moderne 
industrimiljøer. Stiklestad er sammen med 
Nidarosdomen levende minnesmerker over 
den norske statens tilblivelse, mens Hegra 
har fast plass i Norges nyere historie. Fra 
dette vidstrakte Trøndelag har det dessuten 
kommet mange forfattere, fra Falkberget 
og Duun til Ragde, bildende kunstnere som 
Ryggen, Weidemann og Bleken, idrettsutøvere 
fra Hjallis, Rodal, Bjørgen og Nordthug samt 
nasjonale og internasjonale enere på mange 
andre områder.

Med Trondheim har Trøndelag en sterk by i 
sin midte. Den har over 180.000 innbyggere 
og er Norges tredje største. Byen er et viktig 
handels- og servicesentrum, men det er 
trolig byens kunnskapsfyrtårn som er de 
aller viktigste for Trøndelag. NTNU, Sintef og 
flere andre virksomheter gjør Trondheim til 
Norges ubestridte teknologihovedstad, og fra 
dette miljøet har det kommet banebrytende 
nyvinninger, flere Nobelprisvinnere og  
virksomheter i verdensklasse. At Trondheim 
er Norges mest populære studentby, er heller 
ikke å forakte. Dermed er det bare naturlig at 
NRK´s vitenskapsredaksjon, som bl.a. lager 
populære Newton og Schrödingers katt, ligger 
på Tyholt, hos NRK Trøndelag. 

Gjør det noen forskjell om alt dette blir samlet 
i ett fylke i stedet for dagens to? Eller blir 
det bare slik det egentlig alltid har vært i 
trøndernes daglige bevissthet, nemlig ett felles 
Trøndelag? Dvs at streken på kartet som deler 
Trøndelag i to aldri har eksistert i virkeligheten, 
for folk flest? Les utredningen og døm selv.

Uansett kan dette være en god anledning 
til å telle opp på nytt, for å bli bevisst på 
hva Trøndelag har å by på. Og på hvordan 
vi sammen kan bli flinkere til å heie på 
Trøndelag, slik vi lenge har heiet på 
Rosenborg!
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1 . Bakgrunn og sammendrag

1 .1 Bakgrunn 
Våren 2014 fastslo Stortinget i en sak om den igangsatte kommunereformen, at det i Norge fortsatt 
skal være et folkevalgt mellomnivå, og ba om en Stortingsmelding våren 2015 hvor også dette 
nivåets form og rolle skulle belyses. Fram til da hadde det vært en rekke politiske utspill om å 
avvikle det folkevalgte mellomnivået, dels pga oppfatninger om at to nivå (kommune og stat) bør 
være tilstrekkelig, og dels pga synspunkt om at mange nåværende fylker er for små og lite effektive 
som forvaltningsenheter. 

På dette tidspunktet hadde de to Trøndelagsfylkene allerede startet en felles drøfting av det 
folkevalgte mellomnivåets framtid. Man hadde sett at bl.a. kommunereformen kunne gi behov for 
større og mer robuste enheter for å handtere de oppgavene det regionale nivået bør ha i framtida.  
En frivillig sammenslåing av Trøndelagsfylkene i forkant av en bebudet nasjonal prosess, kunne da 
gi visse fordeler, bl.a. større handlingsrom og muligheter for å påvirke nasjonale prosesser.

Dette er kort fortalt bakgrunnen for de vedtakene som ble gjort i fylkestingene i Nord- og Sør-
Trøndelag i oktober 2014 på basis av likelydende saksframlegg om «Mandat for felles utredning om 
samling av Trøndelagsfylkene», Fylkestingssak 47/2014 i NTFK, og sak 88/14 i STFK (se vedlegg). I 
saksframleggene ble det gjort rede for bakgrunn og mål for utredningsarbeidet. 
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1 .2 Mandat for utredningen 
I det vedtatte mandatet ble det fastsatt 
mål for utredningen, organisering av 
utredningsprosessen, samt et antall tema og 
områder som skulle utredes. Fylkestingenes 
likelydende vedtak er som følger: 

”Som følge av vedtak gjort i fylkestingene i 
Sør- og Nord-Trøndelag i løpet av det siste året, 
iverksettes det et utredningsarbeid omkring 
samling av de to fylkene. Utredningsarbeidet 
gjennomføres innenfor de rammer som trekkes 
opp i dette saksframlegget, oppsummert i 
følgende mandat:

Mandat 
Fylkestingene i begge Trøndelagsfylkene 
har i løpet av det siste året gjort vedtak som 
omhandler samling av de to fylkene. Det skal 
nå gjennomføres et arbeid der dette utredes, og 
Fylkestinget gir følgende føringer for prosessen:

Mål for prosessen 
Målet er en region med livskraft, bærekraft og 
konkurransekraft. For å lykkes er det vesentlig 

å videreutvikle det folkevalgte regionale nivået, 
gjennom å effektivisere og styrke forvaltningen 
ved sammenslåing av fylkeskommunene. En slik 
styrking vil også gjøre fylkeskommunene bedre i 
stand til å ta på seg nye oppgaver.

Organisering 
Utredningsarbeidet organiseres som et prosjekt 
med følgende struktur (jf. figur i saksutredning):

• Styringsgruppe – oppnevnes av fylkesrådmann 
i Sør-Trøndelag og fylkesrådet i Nord-
Trøndelag

• Prosjektledelse – oppnevnes av 
styringsgruppen

• Referanse/interessentgrupper – oppnevnes av 
styringsgruppen og blir bredt sammensatt av 
interessenter fra stat, nærings-, arbeidstaker- 
og frivillige organisasjoner

• Nødvendige arbeidsgrupper

• Begge fylkene skal være mest mulig 
likt representert i de ulike deler av 
prosjektorganisasjonen.



Følgende tema og områder skal utredes 
og legges fram av styringsgruppa for 
behandling i politiske organ for innstilling 
til fylkestingene:

1. Politiske avklaringer

2. Balansert og bærekraftig utvikling

3. Organisasjon og administrative forhold

4. Administrasjonssenter

5. Statens organisering

6. Økonomiske forhold

7. Tjenesteproduksjon

8. Prosess

Styringsgruppa vedtar detaljene i det som skal 
utredes under hvert punkt.

Politisk involvering 
Politisk involvering ivaretas ved at det legges 
fram saker basert på delutredninger for 
politisk ledelse ved bestemte milepæler i 
utredningsperioden.

Intensjonsplan 
Gjennom utredningen skal det utarbeides 
en intensjonsplan for sammenslåing. 
Intensjonsplanen skal kunne danne grunnlag for 
videre behandling av saken før et endelig vedtak 
om sammenslåing kan skje.

Tidsplan 
Utredningen vil gjennomføres innen 1.11.2015 og 
framlegges for fylkestingene vinteren 2016.”

1 .3  Organisering og 
gjennomføring av  
 utredningsarbeidet 
Iht mandatet oppnevnte fylkesrådmannen 
i STFK og fylkesrådet i NTFK følgende 
styringsgruppe: 
Anne Marit Mevassvik,  fylkesrådsleder i 
 NTFK  
 (valgt som leder) 
Tore O Sandvik,  fylkesordfører i STFK 
Odd Inge Mjøen,  fylkesrådmann i  
 STFK 
Inge Fornes,  administrasjonssjef  
 i NTFK 
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Styringsgruppa oppnevnte deretter følgende 
prosjektledelse: 
Knut Aspås,  fylkesdirektør i STFK 
Ole Tronstad,  stabssjef i NTFK

Erling Bergh ble engasjert som 
prosjektsekretær

Styringsgruppa valgte å kalle utredningen for 
Trøndelagsutredningen.

For den delen av utredningen som gjelder 
fylkeskommunenes egen virksomhet, ble 
det opprettet 15 arbeidsgrupper, samt en 
tillitsvalgtgruppe (tillitsvalgte har også 
deltatt i arbeidsgruppene). Oversikt over 
arbeidsgruppene er vist i vedlegg.

I løpet av utredningsarbeidet har 
Styringsgruppa hatt 8 møter og Prosjektgruppa 
29 møter.

1 .4 Sammendrag og anbefalinger 
Formålet med denne saken er å gi 
fylkestingene et beslutningsgrunnlag for å 
avgjøre spørsmålet om sammenslåing, samt gi 
føringer for politikk, organisering osv i et nytt 
fylke. De ulike temaene som berøres i saken 
drøftes i lys av dette, og ikke i sin fulle bredde.

Det regionale nivået som drøftes i 
utredningen bygger på landets administrative, 
forvaltningsmessige regioninndeling, dvs 
fylkene. I fylkene finner vi både organer for 
statlig styring og fylkeskommunen, som er et 
organ for regionalt sjølstyre. Det er særlig 
samfunnsoppgaver som bør handteres ut 
fra regionalt skjønn og initiativ som er tillagt 
fylkeskommunene. 

I tillegg til denne vedtatte administrative 
regioninndelingen finnes det også andre, 
funksjonelt oppståtte regioner, som er 
større områder hvor bosetting, service og 
arbeidsmarked danner en enhet, samt regioner 
definert av historisk fellesskap/identitet. Når 



disse regiondannelsene sammenfaller, oppstår 
det ofte sterke samhandlingsstrukturer, som 
gir regionnivået særlige forutsetninger for 
felles satsing og nyskaping. Fylkeskommunen, 
som har rollen som «oppmann» for regionens 
utvikling, står sentralt i å realisere dette.

Det er en utfordring at de funksjonelle 
regionene over tid har vokst sammen på 
tvers av fylker, og dermed blitt delt mellom 
flere fylkeskommunale ”oppmenn” og deres 
respektive planlegging, forvaltning og tiltak. For 
å unngå slik overlapping har derfor staten de 
senere årene valgt å organisere sine regionale 
virksomheter i større enheter enn fylket, for å få 
bedre samsvar med de funksjonelle områdene 
de skal betjene. Vi ser til og med at staten lar 
en fylkesmann dekke flere fylker (Aust- og Vest-
Agder). Mye tyder på at fylkeskommunene nå 
ikke får oppgaver eller funksjoner de naturlig 
burde hatt, fordi fylkene er for små. Fylkene er 
i ferd med å miste sin betydning som regionale 
styringsenheter, og fylkeskommunene sin 
betydning som regionale utviklingsenheter.

Dette virker paradoksalt i en tid hvor det 
synes å være faglig konsensus om at det 
er regionene man bør satse på om man vil 
fremme nasjonens konkurransekraft og 
verdiskaping. Derfor har også Stortinget 
initiert en regionreform med sikte på nettopp 
å etablere større fylker, som samsvarer bedre 
med den funksjonelle geografien, slik at 
fylkeskommunene kan tildeles flere oppgaver 
og spille en sterk samfunnsutviklingsrolle.

Fylkestingene i Sør- og Nord-Trøndelag gjorde 
samme vurdering som Stortinget da de høsten 
2014 på eget initiativ vedtok å utrede å samle de 
to fylkene til ett Trøndelagsfylke. 

Resultatet er den foreliggende utredningen, 
hvor de temaene som utredningsmandatet 
peker på, er forsøkt klarlagt. 

Kapittel 2 Samling av Trøndelag til en 
folkevalgt regional enhet gjør nærmere rede 
for fylkeskommunenes rolle, samt problemet 
med at fylkene er blitt for små både i forhold 
til funksjonelle regioner og funksjonelle 
krav. Det gjøres også rede for forholdet til 

reformprosesser innen offentlig forvaltning.

Kapittel 3 Formelle rammer og prosess 
gjennomgår en rekke formelle forhold knyttet 
til sammenslåing av de to fylkene. Her gjøres 
det rede for Inndelingslovas bestemmelser 
om dette, bl.a. om oppnevning av fellesnemnd. 
Det gjøres også rede for utarbeiding av 
intensjonsplan. Selv om det ikke er noe krav i 
Inndelingslova, har det etter hvert blitt vanlig 
praksis at kommuner som slår seg sammen 
på forhånd utarbeider og vedtar en slik plan. 
Intensjonsplanen er en avtale mellom partene 
som skal slå seg sammen om hvordan en rekke 
sentrale spørsmål og interesser skal ordnes 
i den nye enheten. Meningen er at forslag til 
løsning på viktige spørsmål skal være kjent før 
det gjennomføres en innbyggerhøring, og før det 
fattes endelig vedtak i besluttende organ. 

Inndelingslova anbefaler at det gjennomføres 
en innbyggerhøring i forbindelse med 
sammenslåing, men det sies ikke noe 
bestemt om hvilken form eller innhold en slik 
innbyggerhøring bør ha. To alternativ drøftes i 
utredningen under pkt 3.3: folkeavstemning og 
innbyggerundersøkelse. 

Norsk rett har ingen regler som åpner for 
lokale folkeavstemninger som er rettslig 
bindende, men det er ikke noe til hinder for 
at kommunene eller fylkeskommunene kan 
legge saker ut til rådgivende folkeavstemning. I 
utredningen vises det til enkelte innvendinger 
mot folkeavstemninger, særlig deres 
representativitet ved lav valgdeltakelse. 
Alternativet er innbyggerundersøkelse. 
Det er også mulig å gjennomføre både 
innbyggerundersøkelse og folkeavstemning. 
Flere kommuner har f.eks. først gjennomført en 
innbyggerundersøkelse under utredningsfasen 
om kommunesammenslåing, og deretter 
en rådgivende folkeavstemning før endelig 
beslutning. Det tas sikte på å gjennomføre 
en innbyggerundersøkelse i den foreliggende 
saken mens den er til offentlig høring.

Slik offentlig høring er ikke noe krav i 
Inndelingslova. Det anbefales likevel å 
benytte offentlig høring, for å få uttalelse 
fra organiserte interessenter (offentlige 
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instanser, næringsliv osv), og ikke bare fra 
enkeltpersoner, som er de som høres i en 
innbyggerundersøkelse og en folkeavstemning.

Kapittel 4 Politiske forhold tar opp spørsmål 
som valgdistrikt og antall representanter i 
det nye fylkestinget. Etter gjeldende lovverk 
vil det nye fylket utgjøre valgdistriktet både 
ved Stortings- og fylkestingsvalg. Muligheten 
for å dele det nye fylket inn i flere valgkretser 
drøftes, men det konkluderes med å anbefale 
at den lovbestemte ordningen legges til grunn. 
Når det gjelder antall representanter i det nye 
fylkestinget, anbefales det å legge seg på linje 
med de av dagens fylkeskommuner som har 
høyest antall. 

Det gjøres også rede for de to 
styringsmodellene (formannskapsmodellen 
og parlamentarisk modell), samt politisk 
arbeidsform og politisk sekretariat.

Kapittel 5 omhandler Balansert og bærekraftig 
utvikling. Dette temaet har mange elementer 
som påvirker hverandre, og som bør ha 
innbyrdes balanse. Resultatet slår over tid ut i 
den demografiske strukturen. Ved å se hvordan 
denne har utviklet seg i tiårene fram til i dag, 
samt på framskrivinger for de neste tiårene, 
får man en indikasjon på retning og omfang 
av endringskreftene, og hvor bærekraftig 
nåværende struktur er. Her tegner det seg 
et klart mønster. Grovt sett er det områdene 
som faller langs den nord-/sørgående 
aksen ut fra Trondheim som har den største 
befolkningsveksten, mens det er i områdene 
utenfor man har befolkningsnedgang, reelt 
eller relativt. Unntakene er blant annet Hitra 
og Frøya i Sør-Trøndelag og Vikna i Nord-
Trøndelag. Fyller man ut bildet med statistikk 
som viser alders- og kjønnsbalansen, blir 
disse utfordringene enda tydeligere, og enkelte 
steder ganske bekymringsfulle.

Tilgangen til arbeid er den store driveren for 
befolkningsutviklingen i kommunene, enten 
i form av tilgjengelige arbeid i kommunen 
eller ved kort pendlingsvei til arbeidsplasser 
i nærliggende kommuner. Trøndelag er på 
mange vis en ganske «komplett» region, 
med stor bredde av naturmiljø og naturgitte 

ressurser, og et utdannings- og forskningsmiljø 
som dekker alle nivå og alle sentrale fagfelt.

Sysselsettingsutviklingen i de ulike delene 
av Trøndelag viser imidlertid at det selv 
i en slik ”komplett” region er krevende 
å opprettholde en god balanse. Det er 
mange områder som har hatt svak eller 
negativ sysselsettingsutvikling siden år 
2000. I et samlet Trøndelag blir det enda 
tydeligere at det må skapes balanse mellom 
Trondheimsområdet med dets mange 
spesialiserte funksjoner, og distriktene, 
hvor både naturressurser og viktige 
produksjonsmiljø er å finne. Her kreves det god 
kobling mellom sentrum og distriktene. 

Dette understreker betydningen av 
at fylkeskommunen gis en sterk 
samfunnsutviklerrolle, noe som også 
er intensjonen i den nylig igangsatte 
Regionreformen. I kapittelet drøftes det hva 
denne rollen er og bør være, og hvordan den 
påvirkes av en sammenslåing av fylkene. 
Antakelig er det fordelaktig at det på sentrale 
områder blir én styrende aktør i stedet for 
to, at disse representerer hele Trøndelag, og 
har som oppgave å ivareta hele Trøndelags 
interesser. Bedre geografisk samsvar mellom 
fylket og den funksjonelle regionen bør også 
kunne styrke fylkeskommunens lederrolle 
for samfunnsutviklingen i regionen. Det 
påpekes imidlertid at det allerede lenge har 
vært et omfattende samarbeid mellom de 
to fylkeskommunene, noe som har resultert 
i mange felles planer og felles deltakelse i 
partnerskap.

Kapittel 6 Organisatoriske og administrative 
forhold. Når den nye fylkeskommunens 
organisasjon og lokalisering skal fastlegges, 
vil et viktig funksjonskrav være å ivareta 
nærheten til innbyggere, tjenestebrukere 
og samarbeidspartnere på en god måte. 
Dette blir en særlig utfordring for et samlet 
Trøndelagsfylke, som får stor utstrekning og en 
svært variert nærings- og bosettingsstruktur. 
Den nye fylkeskommunen må organiseres slik 
at den både er synlig og gir tilfredsstillende 
nærhet og utviklingsstøtte i en stor spredtbygd 
del, og samtidig har sterk tilstedeværelse i 
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en relativt tett befolket og næringsmessig 
tung del. Dette tilsier en eller annen form for 
desentralisert organisering, som kan balansere 
disse hensynene. Et annet viktig hensyn å 
ivareta, er regional balanse mht sysselsetting 
og kompetanse. 

I sum peker dette mot at lokalisering av 
den nye fylkeskommunens virksomhet 
vil være en sentral problemstilling, som 
berører så vel dens legitimitet som dens 
samfunnsutviklingsevne, dens nærhet til sine 
mange brukere og øvrige interessenter osv. 

Hver av de to Trøndelagsfylkene har i dag 
sin ”fylkeshovedstad”, dvs byer hvor de to 
sentrale offentlige forvaltningsorganene på 
fylkesnivå - fylkeskommunen og fylkesmannen 
- er lokalisert.  Nord-Trøndelag har Steinkjer, 
og Sør-Trøndelag har Trondheim. Hver 
for seg fungerer begge byene godt som 
administrasjonssentra, og vil også kunne 
gjøre det for et sammenslått fylke. I følge 
utredningsmandatet skal imidlertid Steinkjers 
rolle som framtidig lokasjon for offentlige 
arbeidsplasser vektlegges særskilt.

Fylkeskommunene representerer betydelig 
sysselsetting i de to byene, derunder mange 
sysselsatte med høy utdanning og kompetanse. 
Ved sammenslåing av fylkene vil dessuten 
andre virksomheter med fylkesvis organisering 
kunne følge etter, bl.a. fylkesmannen. 
Betydningen av slike endringer er relativt sett 
større for Steinkjer enn for Trondheim. Dette 
er vurdert av Trøndelag Forskning og Utvikling 
(TFoU) i en egen rapport som er vedlagt 
utredningen. 

Mens et ønske om at den nye organisasjonen 
skal bidra til å balansere sysselsettings- 
og kompetansesituasjonen i et samlet 
Trøndelag peker klart mot Steinkjer som nytt 
administrasjonssentrum, tilsier betydningen av 
oppfølging av det befolknings- og næringstunge 
Trondheimsområdet en tilsvarende sterk og 
aktiv tilstedeværelse i Trondheim. 

De to hensynene 

• nærhet til innbyggere, tjenestebrukere og 
samarbeidspartnere, samt

• regional balanse mht sysselsetting og 
kompetanse 

kan vektlegges forskjellig, med forskjellige 
konklusjoner som resultat. Men skal 
det nye Trøndelagsfylket bli en kraftfullt 
utviklingsregion, som alle gode krefter føler 
tilhørighet til, vil trolig en løsning med to 
administrasjonssted være nødvendig. 

Føringene i mandatsaken tilsier da at Steinkjer  
bør bli administrasjonssentrum, men samtidig 
bør også Trondheim ha administrativ tyngde, 
særlig på samfunnsutviklingsområdet. 

For fylkesmannsembetet kan det gjøres 
tilsvarende vurderinger, jfr pkt 6.3.5.

I den konkrete organiseringen av den nye 
folkevalgte regionen, vil det være flere 
funksjonelle og operative hensyn som skal 
ivaretas. Mye vil være det samme som 
man i dag prøver å ivareta, men i den nye 
regionen vil bl.a. den sterkt økte geografiske 
utstrekningen kreve mer oppmerksomhet 
på nærhet til innbyggere, tjenestebrukere og 
samarbeidspartnere, som nevnt foran. Av andre, 
mer internt rettede funksjonskriterier, pekes 
det i utredningen på:

• Helhetlig og godt koordinert

• Utviklingsorientert, tidsmessig og moderne 

• Kompetent og tillitvekkende

• Effektiv

• Lite miljøbelastende

• En attraktiv arbeidsplass

Sammenslåing av to organisasjoner til én, 
innebærer en stor omstilling og belastning 
for de ansatte. I pkt 6.5 Gjennomføring av 
sammenslåingsprosessen gjøres det rede for 
hvordan dette kan organiseres, samt regler og 
hensyn som skal ivaretas i denne forbindelsen.

Gitt den ofte framførte argumentasjonen om 
fylkeskommunens evne til å skape helhet 
av fragmentert statlig politikk, bør den nye 
fylkeskommunen ha som ett av sine hovedmål å 
bedre evnen til helhetlig planlegging og styring 
i egen virksomhet. Dette tas opp i pkt 6.6 om 
Styring og styringssystemer.

1 .  B A K G R U N N  O G  S A M M E N D R A G
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Kapittel 7 redegjør for Økonomiske forhold. 
I mandatet for utredningen tas det som 
utgangspunkt at en sammenslåing av to 
fylkeskommuner ikke vil få konsekvenser for 
statlige rammeoverføringer. Utredningsarbeidet 
har imidlertid vist at en sammenslåing vil 
gi en negativ effekt på inntektene gjennom 
inntektssystemet. Beregninger viser et tap 
knyttet til kriteriet Innbyggere pr km offentlig 
vei (over 17) på ca 60 mill kr. Eventuell bortfall 
av tapskompensasjonen for NTFK vil gi et 
ytterligere nedtrekk på kr 24 mill kr.

Styringsgruppen i Trøndelagsutredningen 
har gjort sentrale myndigheter oppmerksom 
på disse virkningene, og statsråden for KMD 
har senere gitt muntlig forsikring om at 
fylkeskommunene ikke skal tape økonomisk på 
en sammenslåing. 

Utviklingen i de frie inntektene beregnes å 
bli litt ulik i de to fylkeskommunene, med 
en svak økning i STFK og en svak reduksjon 
i NTFK. I sum vil den være svakt økende. 
I denne forbindelse gjøres det også rede 
for NTFK´s inntekter fra Nord-Trøndelag 
E-verk (NTE). Eierforholdet til NTE og de 
økonomiske forholdene omkring dette ved en 
sammenslåing, utredes i en egen sak, og tas 
ikke opp i denne utredningen.

 

Legger man sammen de to fylkeskommunenes 
driftbudsjetter, viser de i sum en reduksjon 
fram til 2018. Dette gir en viss indikasjon på hva 
som kan forventes etter en sammenslåing.

Det gis også en oversikt over de to 
fylkeskommunenes investeringsplaner, samt 
deres gjeld.

Kapittel 8 Tjenesteproduksjon inneholder en 
gjennomgang av tjenesteområdene, hvor det 
ses på gjeldende struktur og organisering, 
forskjeller mellom NTFK og STFK, samt gjøres 
en vurdering av oppgaveløsingen i et samlet 
Trøndelagsfylke. Hovedinntrykket er at mye 
er likt, og at det derfor ikke medfører særlige 
problemer å samle oppgaveløsingen i en 
organisasjon som dekker hele Trøndelag.

Kapittel 9 Administrative støttefunksjoner 
gjennomgår den delen av fylkeskommunenes 
virksomhet som understøtter den primære 
oppgaveløsningen. Også her er mye likt.

Kapittel 10 Andre forhold tar opp spørsmål 
knyttet til det samiske, bl.a. det forholdet at 
NTFK inngår i det samiske språkområdet, 
mens STFK ikke gjør det. Ved sammenslåing er 
det naturlig at det samiske blir ivaretatt minst 
på samme nivå som det i dag skjer i NTFK, 
dvs at den nye Trøndelagsregionen blir del av 
forvaltningsområdet for samisk språk. 
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2 . Samling av Trøndelag til en folkevalgt regional enhet .

2 .1 Regionene og det regionale  
 forvaltningsnivået . 
Det regionale nivået som drøftes i denne 
utredningen bygger på landets administrative, 
forvaltningsmessige regioninndeling, dvs 
fylkene. I fylkene finner vi både organer for 
statlig styring og fylkeskommunen, som er et 
organ for regionalt sjølstyre. Det er særlig 
samfunnsoppgaver som bør handteres ut 
fra regionalt skjønn og initiativ som er tillagt 
fylkeskommunene. Hvilke oppgaver dette er, 
bestemmes i hovedsak av Stortinget.

I tillegg til denne vedtatte administrative 
regioninndelingen finnes det også andre, 
funksjonelt oppståtte regioner, som er 
større områder hvor bosetting, service og 
arbeidsmarked danner en enhet, samt regioner 
definert av historisk fellesskap/identitet. Der 
hvor disse regiondannelsene samsvarer 
noenlunde med hverandre, oppstår det ofte 
sterke, tillitsbaserte samhandlingsstrukturer 
(gjerne kalt «sosial kapital»), som er med på 
å gi regionnivået særlige forutsetninger for 
felles satsing og nyskaping. Fylkeskommunen, 
som har rollen som «oppmann» for regionens 
utvikling, står sentralt i dette. 

2 .2  Fylkesinndelingen utfordres av nye  
 funksjonelle behov . 
Ikke alle samfunnsoppgaver av regional 
betydning er overlatt til fylkeskommunene og 
deres skjønn. Oppgaver som krever nasjonal 
samordning, standardisering mv., tar staten 
seg naturlig nok av selv. Men også krav til 
effektivitet, stadig økt spesialisering, samt det 
forhold at viktige funksjonelle regionmønstre 
vokser ut over fylkesgrensene, har ført til at 
staten i økende grad har valgt å organisere 
offentlig regional virksomhet i enheter som er 
større enn fylkene. Av de ca 35 etatene i statens 
regionale forvaltning er det ifølge NIBR faktisk 
bare én igjen (NAV fylkesforvaltning) som 
har organisering som følger fylkesgrensen1. 
Vi ser til og med at staten lar en fylkesmann 
dekke flere fylker (Aust- og Vest-Agder). Dette 
tyder på at fylkene og fylkeskommunene ikke 
får oppgaver eller funksjoner de naturlig 

burde hatt, fordi de er for små, og at denne 
utviklingen synes å forsterkes. De nye 
statlige regioninndelingene følger imidlertid 
ikke noe felles mønster. Resultatet blir en 
«variabel geometri» som selv med større 
fylker vil hemme både politisk styring og 
administrativ koordinering av den regionale 
utviklingsvirksomheten. 

Det virker paradoksalt at det regionale 
forvaltningsnivået fragmenteres på dette viset, 
i en tid hvor det synes å være faglig konsensus 
om at det er regionene man bør satse på om 
man vil fremme nasjonens konkurransekraft og 
verdiskaping. Et viktig moment er det som ble 
nevnt foran: at kombinasjonen av administrativ, 
funksjonell og identitetsmessig enhet muliggjør 
sterke samhandlingsstrukturer. Dette trengs for 
å få til samspill mellom regionens institusjoner, 
virksomheter mv om å bygge og opprettholde 
slagkraftige, felles utviklingsressurser på 
regionalt «systemnivå», noe som ikke minst 
er viktig for regionens næringsutvikling. Her 
inngår bl.a. videregående utdanning, forskning, 
finans, samferdsel og annen infrastruktur. 

Litt forenklet kan dette uttrykkes som at 
regionenes fortrinn mht å fremme sosial 
og økonomisk utvikling, skyldes at de 
muliggjør en unik kombinasjon av tre sentrale 
utviklingsfremmende faktorer:

1. De er små nok til å kunne mobilisere 
tilstrekkelig indre, fellesskapsbasert 
utviklingskraft

2. De er store nok til å kunne ha og 
«orkestrere» relativt slagkraftige, felles 
utviklingsressurser 

3. De har egne folkevalgte, legitime 
myndigheter som kan fronte og samordne 
utviklingsoppgaven på en lokalt tilpasset 
måte, og som ivrer for å fremme og hevde 
regionens interesser.

Egentlig er det bare et regionalt folkevalgt 
organ som fullt ut kan ivareta regionens 

1  Hofstad og Hansen: Samfunnsutviklerrollen til regionalt folkevalgt nivå. NIBR-rapport 2015:17, side 10.
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utviklingsmuligheter. En fylkesmann kan 
f.eks ikke kjempe mot andre fylkesmenn for 
regionens interesser i samferdsels- eller 
lokaliseringsspørsmål. Hvis det regionale 
folkevalgte nivået forsvinner, forsvinner til 
en viss grad også regionen som definert 
utviklingsenhet/strategisk enhet. 

Utviklingskraften i regionene avhenger 
imidlertid av hvor godt de administrative, 
funksjonelle og identitetsmessige 
regionmønstrene faller/spiller sammen. 
Dessuten av hvilke ressurser og 
styringsmuligheter som tildeles de regionale 
myndighetene fra nasjonalt nivå.

Både i Oppgavemeldingen og i Stortingets 
behandling av den i juni 2015, synes man 
i utgangspunktet å være enig i det som 
her påpekes, og det argumenteres faktisk 
for å styrke de folkevalgte regionenes 
samfunnsutviklerrolle. Det uttrykkes imidlertid 
ingen tilsvarende forståelse for at en slik rolle 
også krever flere virkemidler og mer innflytelse 
på den oppgaveløsningen som virkelig betyr noe 
i den sammenhengen. 

Antakelig er fylkesinndelingen noe av grunnen 
til denne nølingen. Dvs at man er usikker på 
om fylkene fortsatt er tilpasset den funksjonelle 
geografien som har utviklet seg i regionene, 
eller store nok til å ivareta nye oppgaver på en 
effektiv og tidsmessig måte. 

Hvis det er slik at overføring av viktige oppgaver 
til fylkeskommunene krever større enheter enn 
dagens fylker, blir endring av fylkesinndelingen 
en nødvendig konsekvens – hvis det folkevalgte 
nivået fortsatt skal være relevant som regional 
utviklingsaktør. Men for at utviklingsevnen 
ikke skal forsvinne i en slik prosess, må den 
drivkraften som ligger i tilhørighet, identitet og 
legitimitet, ivaretas. Til sammen må mange, 
til dels sprikende, hensyn avveies når en ny 
inndeling skal vurderes, så man ikke kaster ut 
barnet med badevannet. 

2 .3  Situasjonen i Trøndelag . 
For Trøndelag er situasjonen antakelig enklere 
enn i flere andre deler av landet, fordi det her 
dreier seg om et område som geografisk og 

funksjonelt allerede er sterkt integrert, og med 
en felles trøndersk identitet. Trondheim er et 
naturlig og udiskutabelt sentrum, med høyt 
spesialiserte funksjoner som i økende grad 
dekker og influerer hele Trøndelag (og vel så 
det), og er sentral for hele områdets utvikling. 
Vi har å gjøre med en region som vokser stadig 
mer sammen som funksjonell enhet, hvor 
stadig flere utfordringer blir felles på tvers av 
de to fylkene. Derfor deltar de nordtrønderske 
kommunene Stjørdal og Leksvik i det 
omfattende samarbeidet i Trondheimsregionen, 
mens Leksvik og den sørtrønderske 
nabokommunen Rissa ønsker å slå seg 
sammen. Næringslivets Hovedorganisasjon 
(NHO) ser Trøndelag som en næringsmessig 
enhet, som de følger opp fra et felles trøndersk 
regionkontor. At det store Coop Inn-Trøndelag 
nå slår seg sammen med Trondos er et 
ferskt eksempel på den næringsmessige 
integrasjonen. Trøndelag er også samlet i en 
felles fotballkrets. Stadig mer av den faktiske 
virksomheten flyter på tvers av fylkesgrensen 
og fungerer på trøndelagsbasis.

Dette er da også grunnen til at de to 
fylkeskommunene i en årrekke har sett 
nødvendigheten av å samordne sin innsats 
for regional utvikling, bl.a. gjennom felles 
fylkesplaner.

Internt har nok ikke delingen av regionene i 
to fylker skapt problemer, men spørsmålet 
er om den i tilstrekkelig grad ivaretar 
Trøndelags utviklingspotensiale i framtida. Det 
er problematisk at dagens fylker synes å ha 
blitt for små til å få det tilfang av offentlige 
oppgaver som kreves for en kraftfull regional 
utviklingsvirksomhet. Satt på spissen står det 
kanskje mellom større og fortsatt relevante 
fylker på den ene siden, eller fortsatt små fylker 
med minkende relevans og fare for avvikling 
på den andre. En sterkere rolle for storbyene 
er også en mulighet, noe som imidlertid vil 
utfordre den interne regionale balansen og 
det regionale folkestyret. At så godt som all 
statlig virksomhet forlater fylkesinndelingen, 
kan på sikt forsterke dette. Staten føler 
tydeligvis ikke lenger noen forpliktelse til å 
følge fylkesgrensene når den organiserer sin 
virksomhet.
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2  Dette er summen av de to fylkenes mandater i dag, og trenger ikke bli det samme for et sammenslått fylke

Er det så noe man kan tape ved å samle 
Trøndelagsfylkene til ett fylke? 

Det er særlig i Nord-Trøndelag man er redd 
for at en sammenslåing kan medføre tap, bl.a. 
av offentlige arbeidsplasser. Dessuten for at 
det i en fylkeskommune for hele Trøndelag 
vil være mindre interesse for å motvirke 
sentralisering i retning Trondheim enn i 
dagens Nord-Trøndelag fylkeskommune. Og 
selv om den nye fylkeskommunen skulle 
gjøre hva den kan for å sikre en balansert 
utvikling, vil en sammenslåing uansett dra 
med seg konsekvenser som fylkeskommunen 
ikke kan styre. Ved reduksjon fra to til ett 
fylke vil f.eks også andre virksomheter med 
fylkesvis organisering bli slått sammen. Her 
er statens gjenværende regionale virksomhet 
den antatt viktigste, både mht sysselsetting 
og kompetanse. Men også mange andre 
vil berøres. Et sentralt spørsmål blir hvor 
administrasjonsstedet for disse virksomhetene, 
som erstatter tidligere to (i Trondheim og 
Steinkjer), blir lokalisert etter sammenslåingen. 
Hvis alt havner på ett av de to stedene, vil det 
gi stor sysselsettingsmessig virkning begge 
steder, men virkningen vil uten tvil være størst i 
Steinkjer. Kanskje vil det også ha betydning for 
perspektivet i den nye forvaltningen om den ser 
Trøndelag fra Trondheim respektive Steinkjer?

Spørsmålet om tap og vinning viser at det 
først og fremst handler om å skape balansert 
utvikling som gir både sysselsettings- og 
perspektivbalanse i den nye regionen. Bare 
gjennom dette man kan bevare det fellesskapet 
som er forutsetning for regional drivkraft, som 
nevnt foran. Det er også et poeng at Trøndelag 
har en betydelig ressursrikdom fordelt på en 
rekke næringer med geografisk spredning. 
For å kunne opprettholde lokal kompetanse 
og klyngefordeler i utnyttelsen av disse 
ressursene, er det ønskelig å sikre en nærings- 
og bosettingsstruktur som støtter opp. Såfremt 
man lykkes med dette, vil både dagens to fylker 
og Trøndelag som helhet først og fremst tjene 
på en sammenslåing. 

Strategiske moment må også nevnes. De 
handler om regionens evne til å hevde seg i 
konkurranse med andre regioner, nasjonalt 

eller internasjonalt, og dermed dens 
muligheter for framtidig bosetting, velstand og 
velferd. Sentrale faktorer for dette er 

a) et konkurransedyktig næringsliv 

b) evne til å konkurrere med andre regioner  
 om statlige midler, etableringer osv 

c) attraktivitet for bosetting,  
 bedriftsetablering og besøk. 

Antakelig vil det gi en sterkere posisjon i forhold 
til omverdenen på alle disse punktene om 
Trøndelag framstår og opptrer som en samlet 
enhet. Bl.a. vil økt befolkningsmessig tyngde 
gi økt innflytelse på en rekke områder, kanskje 
særlig i konkurransen med andre regioner 
om statlige midler og muligheter. Ser man på 
innbyggertallet i norske fylker, er f.eks dagens 
bilde slik:

Fylke Innbyggere 
01.01.2015

Antall Stor-
tingsmandat

Oslo 647 676 19

Akershus 584 899 17

Hordaland 511 357 16

Rogaland 466 302 14

Trøndelag 445785 152

Sør-Trøndelag 310 047 10

Østfold 287 198 9

Buskerud 274 737 9

Møre og Romsdal 263 719 9

Vestfold 242 662 7

Nordland 241 682 9

Hedmark 195 153 7

Oppland 188 807 7

Vest-Agder 180 887 6

Telemark 171 953 6

Troms 163 453 6

Nord-Trøndelag 135 738 5

Aust-Agder 114 767 4

Sogn og Fjordane 109 170 4

Finnmark 75 605 5

Her bør man ha blikk for at også andre 
fylker kan gå sammen i tyngre enheter eller 
konstellasjoner, dvs at strategiske posisjoner 
ikke er gitt en gang for alle.
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3    St.prp. nr. 68 (2008–2009)
4 Nærmere om arbeidet med regionreform på 1990- og 2000-tallet, se avsnitt 2.2 i Amdam, Halvorsen og Bakke: 
 Alternativer for folkevalgt nivå. Rapport 58 fra Møreforskning (2014).

I tillegg til det indre, velferdsorienterte 
perspektivet, må man altså vurdere spørsmålet 
om samling av Trøndelagsfylkene i et utadvendt, 
strategisk perspektiv: Er samling om Trøndelag 
som strategisk enhet en god idé, og kan den i 
så fall best realiseres ved samarbeid eller ved 
sammenslåing?

2 .4 Forholdet til nasjonale 
reformprosesser innen offentlig 
forvaltning .  
Mens fylkesinndelingen stort sett har vært 
uendret siden midt på 1800-tallet, ble den 
nåværende fylkeskommunale ordningen, med 
bl.a. direkte valg til fylkestinget, etablert så 
sent som i 1976. Senere har det vært en rekke 
endringer av fylkeskommunenes oppgaver, 
hvor den antatt viktigste var overføringen 
av spesialisthelsetjenesten/sykehusene 
fra fylkeskommunen til staten i 2002. Også 
fylkesinndelingen har vært jevnlig vurdert, uten 
at det hittil har skjedd endringer.

Den første store gjennomgangen av fylkes-
inndelingen etter at den nye fylkeskommunen 
var opprettet, kom med Christiansenutvalgets 
utredning i 1992 (NOU 1992:15 Kommune- og 
fylkesinndelingen i et Norge i forandring). Ut-
valget la til grunn at fylkesinndelingen primært 
bør ta hensyn til fylkeskommunenes virksomhet. 
Blant utvalgets anbefalinger var at fylkene så 
vidt mulig burde ha minst 200.000 innbyggere. 
Utredningen førte imidlertid ikke til endringer.

Senere bidro både Oppgavefordelingsutvalget 
(NOU 2000:22 Om oppgavefordelingen mellom 
stat, region og kommune), Effektutvalget 
(NOU 2004:2 Effekter og effektivitet) og 
Distriktskommisjonen (NOU 2004:19 Livskraftige 
distrikter og regioner) med utredninger om 
reform av fylkesnivået. Fra ulike hold ble 
det i denne perioden lansert alternative 
modeller med fra 5 til 15 fylker (regioner). I 
den resulterende Forvaltningsreformen (del av 
Kommuneproposisjonen 20103) var imidlertid 
konklusjonen å holde fylkesinndelingen 
uendret, samtidig som fylkeskommunen fikk 
tilført en rekke nye oppgaver, bl.a. ansvar for 
deler av riksvegnettet, folkehelsearbeidet og 
medeierskap i Innovasjon Norge4. 

Med regjeringsskiftet i 2013 ble struktur- og 
oppgavereform i kommuner og fylker igjen satt 
på dagsorden. I Sundvoldenerklæringen, som er 
regjeringen Solbergs politiske plattform, står 
det at «Det gjennomføres en kommunereform, 
hvor det sørges for at nødvendige vedtak 
blir fattet i perioden. [...] Regjeringen vil 
foreta en gjennomgang av oppgavene til 
fylkeskommunene, fylkesmennene og staten 
med sikte på å gi mer makt og myndighet til 
mer robuste kommuner.»

Dette ble fulgt opp våren 2014 med 
en redegjørelse om den påtenkte 
kommunereformen i Kommuneproposisjonen 
for 2015. Her kunne regjeringen bygge på 
momenter fra en foreløpig rapport fra et 
nylig oppnevnt Ekspertutvalg, som på fritt 
faglig grunnlag skulle foreslå kriterier for 
forhold som er viktig for oppgaveløsningen i 
kommunene. En av anbefalingene fra utvalget 
var at kommunene bør ha minst 15 – 20.000 
innbyggere for å sikre en god oppgaveløsing. 

Høsten 2014 inviterte så departementet alle 
landets kommuner til å delta i prosesser 
for å avklare om det var aktuelt å slå seg 
sammen med en eller flere nabokommuner. 
Disse prosessene skulle være avsluttet ved 
utgangen av 2016. Regjeringen annonserte 
også en melding til Stortinget våren 2015, 
med forslag til nye oppgaver for de nye større 
kommunene man så for seg, så de skulle være 
kjent for kommunene før de oppsummerte sine 
prosesser og gjorde vedtak om sammenslåing. 

Fylkeskommunene var ikke tiltenkt noen plass 
i kommunereformen på dette tidspunktet. I 
Kommuneproposisjonen for 2015 (framlagt 
våren 2014) ble dette begrunnet slik: 

”I St.meld. nr. 12 (2006–2007) Regionale fortrinn 
– regional framtid, ble det lagt til rette for å 
gjennomføre en regionreform hvor målet var å 
etablere færre og større regioner som erstatning 
for dagens fylkeskommuner. Det ble gjennomført 
to regionale høringsrunder, med foreløpige 
vedtak våren 2007 og endelige vedtak våren 
2008. Vedtakene ble oppsummer t av Stoltenberg 
II-regjeringen i Ot.prp. nr. 10 (2008–2009) på 
følgende måte: 
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5  Amdam, Halvorsen og Bakke: Alternativer for folkevalgt nivå. Rapport 58 fra Møreforskning (2014).
6 Ekspertutvalgets sluttrapport: Kriterier for god kommunestruktur, desember 201

«Vedtakene er ikke sammenfallende på en slik 
måte at de gir grunnlag for å endre fylkesgrenser 
på frivillig basis. Dermed ser ikke regjeringen 
at det er grunnlag for å ta initiativ til å endre 
fylkesinndelingen.» 

Det er et utgangspunkt for arbeidet med kom-
munereformen at inntil det foreligger en robust 
kommuneinndeling og kommunene har fått til-
ført nye oppgaver, vil fylkeskommunene bestå. 
En vurdering av det regionale folkevalgte nivået 
bør eventuelt tas etter at kommunereformen er 
gjennomført. Det er fortsatt ulike syn på fylkes-
kommunens fremtid og uviklingen av et regionalt 
forvaltningsnivå, mens det er bredere politisk 
enighet om behovet for en kommunereform. Det 
vil i tillegg være uhensiktsmessig å gjennomføre 
en ny omfattende prosess allerede seks år etter 
forrige forsøk. Dersom fylkeskommuner på eget 
initiativ ønsker å slå seg sammen, er regjeringen 
åpen for at det kan gjennomføres.” 

Under behandlingen av Kommuneproposisjon 
2015, bestemte imidlertid Stortinget våren 2014 
at fylkeskommunene likevel skulle inkluderes 
i reformarbeidet. I sin innstilling hadde 
Kommunal- og forvaltningskomiteen følgende 
merknader ang regionalt nivå: 

«Komiteens flertall, medlemmene fra Arbeider-
partiet, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet, Venstre 
og Sosialistisk Venstreparti, viser til at regionalt 
folkevalgt nivå og endringer i kommunestrukturen 
henger sammen. Flertallet mener det er behov 
for folkevalgt styring på regionalt nivå i Norge og 
at dette må være et grunnleggende prinsipp for 
arbeidet med endringer i kommunestrukturen. 
Oppgaver bør løses på et folkevalgt nivå nær-
mest mulig innbyggerne. Selv etter endringer i 
kommunestrukturen, vil det være oppgaver som 
mange kommuner er for små til å utføre og staten 
for langt unna til å utføre. Derfor har vi fortsatt 
behov for et folkevalgt nivå mellom kommune og 
stat. Eventuelle endringer i fylkesstrukturen må 
på samme måte som ved endringer i kommune-
strukturen bygge på lokale ønsker.

Regjeringen har varslet en vurdering av hvilke 
nye oppgaver som kan tilføres primærkommune. 
Et annet flertall, medlemmene fra Høyre, 
Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og 

Venstre imøteser denne gjennomgangen. Det 
er viktig at regionalt nivå og deres oppgaver 
blir en del av denne gjennomgangen samtidig, 
siden det er et flertall i Stortinget for tre 
folkevalgte nivåer. Dette flertallet synes det er 
positivt at regjeringen så langt i arbeidet med 
kommunereformen har innhentet uavhengige 
faglige råd i prosessen og imøteser at det også 
skjer videre, bl.a. gjennom bruk av ekspertutvalg 
eller andre egnede måter.»

Kommunal- og Moderniseringsdepartementet 
(KMD) fulgte opp dette med å få Møreforskning 
til å utrede alternativer for regionalt folkevalgt 
nivå5 (kjent som Amdam-rapporten). I 
utredningen skisseres og drøftes fem modeller 
for regioninndeling, basert på tidligere 
utredninger. Det påpekes imidlertid at det 
regionale nivåets struktur og funksjoner er 
avhengig av kommunal struktur og kommunale 
oppgaver, og at fylkes- og kommunereformen 
derfor bør avstemmes mot hverandre.

Sammen med Ekspertutvalgets sluttrapport6 ga 
Amdam-rapporten viktige moment til KMD´s 
bebudede Oppgavemelding (St. Melding 14 
(2014 – 15) Kommunereformen – nye oppgaver 
til større kommuner) våren 2015. Her foreslo 
regjeringen å legge nye oppgaver til større 
kommuner, hvor noen var tenkt overført fra 
fylkeskommunens oppgaveportefølje. Forutsatt 
større og mer robuste kommuner, ble det 
bl.a. foreslått å overføre tannhelsetjenesten til 
kommunene. Dessuten ble det åpnet for at de 
aller største kommunene skulle kunne overta 
fylkeskommunale oppgaver, som videregående 
opplæring og kollektivtransport.

Oppgavemeldingen drøftet til en viss grad 
hvordan det regionale folkevalgte nivået 
vil påvirkes av endringer i kommunal 
struktur og oppgavefordeling som følge 
av kommunereformen. Videre skisserte 
departementet hvilke perspektiv det ville legge 
til grunn for det videre arbeidet med vurdering 
av oppgaver og roller for det regionale 
folkevalgte nivået. Et sentralt punkt var 
følgende: 

”Departementets videre vurdering av nye oppgaver 
til det regionale folkevalgte nivået vil i hovedsak 
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rettes mot oppgaver som er relevante for, og 
støtter opp om, samfunnsutviklerrollen.”

Denne vurderingen var tenkt å skje parallelt 
med at fylkeskommunene, etter invitasjon fra 
departementet sommeren 2015, skulle innlede 
drøftinger om mulig sammenslåing med sine 
nabofylker. Planen var at fylkeskommunene 
skulle fatte vedtak om evt sammenslåing 
høsten 2016, og at dette skulle følges av en 
samlet lovproposisjon om nye oppgaver til 
kommunene våren 2017, samt forslag om ny 
kommunestruktur og nytt regionalt folkevalgt 
nivå. Deretter skulle både nye kommuner og ny 
regional inndeling iverksettes fra 01.01.2020.

I Oppgavemeldingen var det ingen konkrete 
forslag om nye oppgaver til fylkeskommunene, 
men det var antydet at dette ville bli vurdert for-
ut for den nevnte lovproposisjonen våren 2017. 
Ved sin behandling av Oppgavemeldingen våren 
2015 fant imidlertid Stortinget dette utilfreds-
stillende, og ba om at oppgavene ble gjennom-
gått og at forslag ble lagt fram for Stortinget i 
en egen stortingsmelding våren 2016. Dermed 
får spørsmålet om fylkeskommunenes opp-
gaver særskilt behandling i Stortinget ett år 
før den samlede lovproposisjonen i 2017 om ny 
kommunestruktur og nytt regionalt folkevalgt 
nivå. Stortingets merknader til Oppgavemeldin-
gen tyder for øvrig på at fylkeskommunene får 
beholde sine nåværende oppgaver (bortsett fra 
tannhelse, hvor Stortinget sa seg enig i over-
føring til kommunene), samt at de skal få en 
del nye oppgaver. Stortinget antydet også noen 
oppgaver som bør vurderes i den forbindelse.  

Ut fra et ønske om å være i front i regionrefor-
men, har de to trønderske fylkeskommunene 
valgt å søke om overføring av nye oppgaver 
allerede nå. Parallelt med selve Trøndelagsu-
tredningen gjøres det en særskilt vurdering av 
primært statlige oppgaver som kan overføres 
til den nye fylkeskommunen, for så å søke om 
en prøveordning etter Forsøksloven, jfr pkt 2.5 
nedenfor.

Behandlingen av Oppgavemeldingen etterlot 
en viss usikkerhet om hvordan Stortinget vil 
forholde seg til det såkalte generalistkommune-
prinsippet, dvs at alle kommuner/fylkeskommu-
ner skal ha ansvar for de samme oppgavene, 
uavhengig av størrelse. For fylkeskommunene 
har det særlig betydning om det åpnes for at 
storbyene kan overta noen av fylkeskommunens 
oppgaver, noe som vil fragmentere grunnlaget 
for de berørte fylkeskommunenes oppgaveløs-
ning. Dette vil neppe bli skikkelig avklart før 
Stortinget behandler den stortingsmeldingen 
om regionenes oppgaver som de vil få framlagt 
våren 2016.

Stortinget ga ingen signal om selve 
fylkesinndelingen, selv om dette spørsmålet 
har betydning for hvilke nye oppgaver det vil 
være funksjonelt å legge til fylkeskommunene. 
Spørsmålet ble heller ikke vurdert i 
Oppgavemeldingen, men må forventes å bli 
tema i meldingen som kommer våren 2016. 
Amdam-rapporten, som KMD fikk utarbeidet 
høsten 2014, drøfter følgende alternative 
modeller7, hvor fylkesinndelingen avstemmes 
med ulike varianter av ny kommunestruktur:

Alternativ  
Kriterier 

0-alternativet 
19 fylker ca. 300 
kommuner 

Samenslåing 
10 til 15 re-
gioner ca. 300 
kommuner 

Landsdel  
7 regioner og 80 
regionkommuner 

Storby med 
fleksibel regional- 
politisk organi- 
sering – ca. 150 
kommuner 

Fleksibel re-
gionalpolitisk 
og kommunal 
organisering  
10 – 15 regioner 

Demokrati Som i dag Positivt Positivt Svakt positivt Klart positivt 

Tjenesteproduks-
jon 

Svakt negativt Positivt Positivt Svakt negativt Positivt 

Myndighet-
sutøvelse 

Som i dag Positivt Klart positivt Negativt Positivt 

Planlegging og 
utvikling 

Som i dag Positivt Positivt Svakt negativt Positivt 

Totalt Svakt negativt Positivt Positivt Svakt negativt Positivt 
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Det er vanskelig på nåværende tidspunkt å 
anta hva som blir den endelige løsningen. 
Tabellen indikerer at forfatterne mener at en 
ny fylkesinndeling med 10 – 15 fylker er mest 
fordelaktig og dermed kanskje mest aktuell? 
Hvis dette skulle stemme, vil den størrelsen 
som oppnås med å samle Trøndelagsfylkene 
passe godt med den nasjonale løsningen. 
Men tabellen gir også positiv vurdering av et 
alternativ med 7 landsdelsregioner. Skulle den 
nasjonale prosessen føre til slik løsning, vil en 
ren Trøndelagsløsning antakelig være for liten, 
slik at man må gå videre med å lage en region 
Midt-Norge. For tiden synes dette mindre 
sannsynlig.

Det hører også med at KMD i Oppgave-
meldingen bebudet en utredning av fylkes-
mannens framtidige struktur og størrelse. 

Med struktur mente man geografisk inndeling 
og oppgavefordeling mellom embetene. 
Utgangspunktet for utredningen skulle være 
”… fylkesmannens rolle og hovedfunksjoner 
slik vi kjenner dem i dag, med et tyngdepunkt 
på de kommunerettede oppgavene.”  Dette 
måtte imidlertid ”… ses i sammenheng 
med oppgaveoverføring til kommunene og 
regjeringens mål om reduksjon i behovet 
for statlig detaljstyring som følge av 
større kommuner. Arbeidet må også ses i 
sammenheng med endringer av det regionale 
folkevalgte nivået.”

Stortinget ga ved sin behandling av Oppgave-
meldingen uttrykk for at ”… den regionale stat/
fylkesmannen i utgangspunktet skal ha ansvar 
knyttet til tilsyn, kontroll og beredskap og noen 
veiledningsoppgaver. Oppgaver som legger 
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til rette for bruk av politisk skjønn kan som 
hovedregel vurderes med sikte på overføring 
til regionalt folkevalgt nivå. Det bør vurderes å 
begrense fylkesmennenes oppgaver innenfor 
næringsutvikling og veiledning av kommunene 
som samfunnsutviklere.”

KMD´s utredningsarbeid er igangsatt og skal 
gi departementet et grunnlag for å vurdere 
hva som er en hensiktsmessig struktur for 
oppgaveløsningen i fylkesmannsembetene, 
samtidig med at ny kommune- og 
regionstruktur blir avklart våren 2017. Det 
legges dermed til rette for en helhetlig 
vurdering og innretning av kommuner, 
fylkeskommuner og fylkesmenn i 2017.

2 .5  Forsøk med nye oppgaver på basis  
 av Forsøksloven  
Som nevnt i punktet foran, har de to 
fylkeskommunene valgt å søke om overføring 
av nye oppgaver til den nye fylkeskommunen 
allerede nå, som en prøveordning etter 
Forsøkslovens bestemmelser. Dette gjøres i 
en særskilt sak, med utgangspunkt i følgende 
oppgaver 

a) Statens vegvesens regionapparat/
fylkesavdelinger 

b) Kulturrådet og tildelinger til regionale 
formål fra Kulturdepartementet 

c) Kjøp av regionale jernbanetjenester 

d) Deler av Forskningsrådets programmer 

e) Konsesjonsoppgaver og 
veiledningsoppgaver fra NVE og annen 
naturressursforvaltning av regional 
karakter 

f) De deler av BUF-etat som ikke kan legges 
til kommunene 

g) Miljø/klima 

h) Landbruk 

i) Prosjektskjønnsmidler 

Kommunestrukturprosessen har som mål å 
skape større kommuner, som gjennom dette 
skal kvalifisere for å overta nye oppgaver. 
Oppgavemeldingen som departementet 
la fram for Stortinget våren 2015 handlet 

først og fremst om dette. Det er derfor ikke 
aktuelt å søke om overføring av oppgaver fra 
kommunene. Noe som likevel bør vurderes, er 
å søke om en reversering av Stortingets vedtak 
våren 2015 om overføring av tannhelsetjenesten 
fra fylkeskommunene til kommunene. 

2 .6 En prosess med usikker utgang 
Den sammenslåingsprosessen som denne 
utredningen er en del av, har som man ser 
mange ukjente variabler. Mange forutsetninger 
er ennå uavklart på nasjonalt plan når det 
gjelder framtidsbildet for det folkevalgte 
regionale nivået. I Trøndelag er det også ulike 
oppfatninger om fordeler og ulemper ved en 
sammenslåing, ikke minst blant dem som blir 
direkte berørt.

Man bør imidlertid ikke undervurdere 
konsekvensene hvis det ikke skulle bli noen 
sammenslåing. De klare utviklingstrekkene 
som påpekes i denne utredningen viser at 
fylkene i raskt tempo tømmes for innhold 
fordi de er for små. Hvis de fleste andre 
samfunnsaktørene samler seg i større regioner, 
dannes det et overordnet nivå hvor de store 
sakene avgjøres, hvor fylkeskommunene ikke 
vil være likeverdige medspillere. Vi kan snart få 
en situasjon hvor det bare er fylkeskommunen 
som er igjen i fylket. I en situasjon hvor fylkene 
og fylkeskommunene mister sin relevans og 
innflytelse, vil de store byenes posisjon bli 
sterkere og skape et sterkere skille mellom 
sentrum og periferi. Og det er ingen grunn til 
å tro at storbyene vil ta ansvar for balansert 
utvikling i annet enn sine aller nærmeste 
omgivelser. Det er også grunn til å nevne at det 
på nasjonalt politisk nivå er sterke krefter som 
ønsker å fjerne det regionale folkevalgte nivået 
til fordel for en to-nivå modell med stat og 
kommuner. Det Stortingsflertallet som presset 
gjennom at det regionale folkevalgte nivået 
skal bevares, forutsetter også en regionreform, 
hvor større fylker skal gi grunnlag for å tildele 
fylkeskommunene flere oppgaver.
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3 . Formelle rammer og prosess
Oppdraget: Beskrivelse av prosess mot en sammenslåing der man blant annet drøfter hvordan 
interessenter kan medvirk og høres. Formell styring av selve sammenslåingen der det beskrives hvordan 
selve sammenslåingsprosessen skal ledes i henhold til inndelingsloven. Et forslag til intensjonsplan 
for sammenslåing av fylkene bør utarbeides og vedlegges utredningen. En intensjonsplan kan være 
grunnlaget for den videre prosess mot et vedtak om sammenslåing av fylkene. Opinionsundersøkelser og 
eventuell bruk av folkeavstemming før endelig beslutning, må berøres i utredningen.

Det initiativet som de to fylkestingene har tatt om å vurdere sammenslåing, handler ikke bare om 
fylkeskommunens egen virksomhet. Derfor ligger det utenfor fylkestingenes kompetanse å vedta 
sammenslåing. Det er det kun Stortinget som kan gjøre. Fylkestingene kan bare vedta å søke om at 
fylkene slås sammen.

Det er i Lov av 15.06.2001 om fastsetjing og endring av kommune- og fylkesgrenser (Inndelingslova) vi 
finner bestemmelsene som regulerer sammenslåing.

3 .1 Inndelingslova 
Inndelingslovas bestemmelser gjelder både for 
kommuner og fylker. I loven brukes begrepet 
”grenseendring” som fellesbenevnelse for 
sammenslåing, deling og grensejustering.  

Formålet med loven er iht til §1 

”(…) å leggje til rette for ei kommune- og fylke-
sinndeling som innafor ramma av det nasjonale 
fellesskap kan sikre eit funksjonsdyktig lokalt fol-
kestyre og ei effektiv lokalforvaltning. Endringar 
i kommune- eller fylkesinndelinga bør medverke 
til å skape formålstenlege einingar som kan gi 
innbyggjarane og næringslivet tilfredsstillande 
tenester og forvaltning. Verksemda etter denne 
lova skal byggje på prinsippet om lokal med-
verknad og initiativrett til grenseendringar.”

Utenom departementet selv er det iht 
Inndelingslovas § 8 om Initiativrett bare 
de berørte fylkestingene som kan søke om 
sammenslåing. I § 10 om Saksutgreiing er det 
videre en bestemmelse om at kommunestyret 
bør innhente innbyggernes synspunkt på 
forslag til grenseendring (innbyggarhøyring), 
og at dette kan skje ved folkeavstemming, 
opinionsundersøkelse, spørreundersøkelse, 
møte eller på annen måte. Etter som det bare 
er kommunestyret som er nevnt her, betyr 
det at bestemmelsen om innbyggerhøring 
formelt ikke gjelder for fylkessammenslåing. 
Det anbefales imidlertid at reglene følges på 
samme måte.

Som nevnt foran er det Stortinget som gjør 
vedtak om sammenslåing av fylker. Søknaden 
sendes departementet som utreder og fremmer 
saken for Stortinget.

Når Stortinget har gjort vedtak om sammen-
slåing, kaller departementet sammen 
fylkestingene til et møte hvor følgende saker 
skal drøftes:

a) Forslag til navn på det nye fylket

b) Antall medlemmer i det nye fylkestinget

c) Kriterier for sammensetting av og  
 funksjoner til ei fellesnemnd (se nedenfor)

d) Valg av revisor for fellesnemndas  
 virksomhet

e) Oppretting av eventuelle andre fellesorgan  
 for å sikre gjennomføringa av  
 sammenslåingen

For den nevnte fellesnemnda har Inndelingslovas 
§ 26 følgende bestemmelser: 

“Ved samanslåing av kommunar eller fylkeskom-
munar og ved deling som nemnt i § 3 andre ledd 
bokstav b skal det opprettast ei fellesnemnd til 
å samordne og ta seg av førebuinga av saman-
slåinga eller delinga. Nemnda bør spegle av 
innbyggjartalet i dei enkelte kommunane eller 
fylkeskommunane. Det skal likevel vere mini-
mum tre medlemmer i nemnda frå kvar kommu-
ne eller fylkeskommune. Fellesnemnda blir valt 
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av og blant medlemmene i kommunestyret eller 
fylkestinget. Nemnda vel sjølv leiaren og nestlei-
aren i nemnda. Reglane i kommunelova om val 
og saksbehandling i folkevalde organ gjeld elles 
tilsvarande.

Kommunane eller fylkeskommunane kan også 
opprette eit felles partssamansett utval etter kom-
munelova § 25 for behandling av saker som gjeld 
forholdet mellom den nye eininga som arbeids-
givar og dei tilsette.

Fellesnemnda skal ta hand om det førebuande 
arbeidet med økonomiplanen og med budsjettet 
for det første driftsåret etter at samanslåinga 
eller delinga som nemnt i § 3 andre ledd bokstav 
b, er sett i verk. Nemnda skal i sin verkeperiode 
gi fråsegn til departementet om årsbudsjetta og 
økonomiplanen for dei kommunane eller fylkes-
kommunane saka gjeld.

Andre arbeidsoppgåver og fullmakter for nemnda 
blir fastsette i reglement som må vedtakast i alle 
kommunestyra eller fylkestinga. Kvar av kommu-
nane eller fylkeskommunane kan be departemen-
tet om å ta avgjerd i slike spørsmål dersom det 
ikkje er mogleg å kome til semje.

Nemnda kan få fullmakt til å tilsetje personale i 
den nye eininga. Dette omfattar også tilsetjing av 
administrasjonssjef og revisor. Tilsetjing av revisor 
skjer på bakgrunn av innstilling frå kontrollutvala. 
Nemnda kan òg få fullmakt til å vidareføre delta-
king i interkommunalt samarbeid om revisjon el-
ler vidareføre avtale med annan revisor. Tilsvaran-
de gjeld for sekretariatet for kontrollutvalet. Slikt 
vedtak skjer etter innstilling frå kontrollutvala.

Fellesnemnda kan gi eit arbeidsutval myndigheit 
til å gjere vedtak i enkeltsaker eller i saker som 
ikkje er av prinsipiell art.

Reglane i kommunelova om møte- og talerett for 
ordførar, leiar av kommuneråd eller fylkesråd, 
administrasjonssjef og tilsette gjeld tilsvarande 
for nemnda. Reglane i § 59 om lovlegkontroll gjeld 
tilsvarande for avgjerder fellesnemnda tek.

Funksjonsperioden for fellesnemnda går ut når 
det nye kommunestyret eller fylkestinget er kon-
stituert etter reglane i § 27.”

Erfaringer fra en rekke kommunesammen-slå-
inger viser at man ved oppretting av felles-
nemnd gjerne søker bred deltakelse, og at 
sammensettingen derfor ikke strikt følger sam-
mensettingen i de respektive kommunestyrene. 
Dette bør også overveies når de to fylkeskom-
munene skal etablere fellesnemnd. Det samme 
gjelder sammensetningen av arbeidsutvalget. 
Spørsmål knyttet til fellesnemnda bør avklares 
i intensjonsplanen (jfr pkt 3.2 nedenfor).

Når nytt fylkesting er valgt (i september før 
sammenslåingen settes i verk), kaller lederen 
av fellesnemnda inn det nyvalgte fylkestinget til 
konstituerende møte. Med dette er den formelle 
sammenslåingsprosessen etter Inndelingslova 
sluttført.

Inndelingslova tar også opp og regulerer en 
rekke praktiske forhold knyttet til sammenslå-
ingen. Bl.a. skal lokale forskrifter og vedtekter 
fortsatt gjelde for det aktuelle området inntil 
de blir endret. Det samme gjelder regionale 
arealplaner med hjemmel i plan- og bygnings-
loven. Det er også bestemmelser om endringer 
i medlemskap i interkommunale samarbeids-
ordninger.

Staten gir iht til Inndelingslovas §15 delvis kom-
pensasjon for engangskostnader som er direkte 
knyttet til sammenslåingen. I en overgangspe-
riode gir staten også kompensasjon for bortfall 
av rammetilskudd. Dessuten vil disposisjoner 
som er direkte følge av sammenslåingen unn-
tas for visse statlige avgiftskrav, bl.a. dokumen-
tavgift og tinglysingsgebyr. 

3 .2 Intensjonsplan 
Selv om det ikke omtales i Inndelingslova, har 
det etter hvert blitt vanlig praksis for kommuner 
som slår seg sammen, at de på forhånd 
utarbeider og vedtar en såkalt intensjonsplan. 
I saken hvor mandat for denne utredningen 
ble besluttet, forutsettes det også at en slik 
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plan utarbeides. Intensjonsplanen er en avtale 
mellom partene som skal slå seg sammen 
om hvordan en rekke sentrale spørsmål og 
interesser skal ordnes i den nye enheten. 
Blant temaene er vanligvis kommunenavn og 
administrasjonssted. Meningen er at forslag til 
løsning på viktige spørsmål skal være kjent før 
det gjennomføres en innbyggerhøring, og før det 
fattes endelig vedtak i besluttende organ. 

Denne utredningen og intensjonsplanen 
henger sammen ved at den siste bygger på 
faktagrunnlaget og drøftingene i den første. 
Intensjonsplanen er et forslag til konklusjon 
på de mest sentrale beslutningspunktene i 
saken. Det betyr ikke at den er uttømmende, 
for det vil være en rekke andre punkter 
som også skal vurderes i beslutnings- og 
gjennomføringsprosessen.

Forslag til intensjonsplan utarbeides parallelt 
med, men altså ikke som del av denne 
utredningen, da det nødvendigvis vil omfatte 
forhandlinger mellom politisk ledelse i de to 
fylkeskommunene. 

3 .3 Innbyggerhøring iht Inndelingslova 
Som nevnt i pkt 3.1 foran anbefaler Inndelings-
lova at det gjennomføres en innbyggerhøring i 
forbindelse med sammenslåing. Det sies ikke 
noe bestemt om hvilken form eller innhold en 
slik innbyggerhøring bør ha. Dette er altså noe 
de som skal slå seg sammen må bestemme. 
Det er antakelig to hovedalternativ:

1. Folkeavstemning, hvor innbyggerne bes om 
å svare ja eller nei til sammenslåing. Det 
alternativet som får flest stemmer legges så 
til grunn for beslutningsorganets avgjørelse. 
Når innbyggerne skal avgjøre, må alle som 
ønsker det få anledning til å stemme på en 
enkel og betryggende måte. Derfor må en 
folkeavstemming gjennomføres på samme 
måte som et valg. 

2. Innbyggerundersøkelse, hvor et utvalg av 
innbyggerne bes om å gi sine synspunkt 
på en rekke spørsmål som er relevante i 
sammenslåingsspørsmålet. Undersøkelsen 
vil kunne gi viktige momenter for 
beslutningsorganet som skal fatte 

avgjørelsen. Spørsmål som kan oppfattes 
som en folkeavstemning (ja eller nei til 
sammenslåing) bør ikke tas med i en 
innbyggerundersøkelse.

I følge Telemarksforskning8 bør en 
innbyggerhøring bidra til bl.a.

• Å frembringe representativ informasjon

• Å skape dialog

• At innbyggernes standpunkter bygger på 
kunnskap og innsikt

• Å gi informasjon om styrken i innbyggernes 
standpunkter og hvilke argumenter som er 
utslagsgivende

Spørsmålet er hva som ivaretar dette 
best av en folkeavstemning eller en 
innbyggerundersøkelse.

Det er selvfølgelig mulig å gjennomføre både 
innbyggerundersøkelse og folkeavstemming. 
F.eks kan man ha en innbyggerundersøkelse 
under høringsperioden, for så å legge 
ut spørsmålet om sammenslåing til 
folkeavstemming etter at fylkestingene har 
gjort vedtak om intensjonsplan, men før endelig 
beslutning om sammenslåing.

Folkeavstemning er nevnt som en mulighet i 
saksutredningen i fylkestingssaken om mandat 
for utredningen. I avsnittet om Tema som 
utredningen må berøre, er det i pkt 8 Prosess 
skrevet følgende:

«(…) Et forslag til intensjonsplan for 
sammenslåing av fylkene bør utarbeides og 
vedlegges utredningen. En intensjonsplan 
kan være grunnlaget for den videre prosess 
mot et vedtak om sammenslåing av fylkene. 
Opinionsundersøkelser og eventuell bruk av 
folkeavstemming før endelig beslutning, må 
berøres i utredningen.»

Norsk rett har ingen regler som åpner for lokale 
folkeavstemninger som er rettslig bindende. 
Kommuneloven bygger på representativt 
demokrati, hvor ansvaret tilligger de øverste 
folkevalgte organer, og hvor disse ikke kan 
vedta at en sak skal bli bindende avgjort i en 

8  B A Brandtzæg: Hvordan gjennomføre en kommunesammenslåing? TF-notat 35/2014 side 9.
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folkeavstemning uten at det har hjemmel i lov. 
Noen slik hjemmel foreligger altså ikke.

Disse bestemmelsene må forstås på bakgrunn 
av det prinsipielle skillet mellom direkte og 
representativt demokrati. Både historiske er-
faringer og praktiske hensyn har gjort at det 
representative demokratiet dominerer der hvor 
demokratisk styreform benyttes, og at man 
bare unntaksvis benytter direkte demokrati. En 
av begrunnelsene for representativt demokrati, 
hvor folket velger tillitsvalgte til å ivareta felles-
skapets interesser og individenes rettigheter på 
deres vegne, er at oppgaven ofte krever betyde-
lig innsikt og overveielse, og dermed tid og inn-
sats. Både på kommunalt og regionalt nivå er 
da også samfunnet blitt stadig mer komplekst 
å forstå og styre. Ved jevnlig å velge de repre-
sentantene man har mest tiltro til, og i tillegg 
gi dem tid og anledning til å arbeide med opp-
gaven, har man antatt at sjansen er størst for å 
få gjennomtenkte løsninger, som også henger 
sammen. Muligheten for å utvikle gode og helst 
omforente løsninger gjennom dialog mellom 
ulike interesser og synspunkt, er også større 
blant et mindre antall representanter enn blant 
alle stemmeberettigede. Velger man likevel å 
avgjøre enkeltsaker gjennom direkte demokrati 
(folkeavstemning), bør det samtidig gjøres en 
omfattende innsats for å opplyse saken og ska-
pe dialog mellom de som er stemmeberettiget. 
Erfaringer viser imidlertid at folkeavstemninger 
kan skape sterk polarisering og vanskeliggjøre 
dialog. 

Selv om det norske demokratiet formelt sett 
er representativt, er det ikke noe til hinder for 
at kommunene eller fylkeskommunene kan 
legge saker ut til rådgivende folkeavstemning. 
Kommunelovens § 39 b pkt 1 gir sogar klar 
hjemmel til dette9. Loven regulerer ikke 
hvordan folkeavstemningen skal foregå 
i praksis, men departementet uttalte i 
forarbeidene til loven at regelverket i Valgloven 
kan være et naturlig utgangspunkt. Det er også 
opp til kommunen selv å bestemme at flere enn 
de som er stemmeberettiget ved kommune- og 
Stortingsvalg kan delta ved folkeavstemningen, 
f.eks. at 16-åringer kan gis rett til å stemme.

Valglovutvalget mente10 i sin drøfting av temaet, 
at følgende forutsetninger må være oppfylt 
dersom kommunestyret eller fylkestinget skulle 
være bundet av folkeavstemningens resultat:

1. Spørsmålet må gjelde en sak kommunen 
eller fylkeskommunen selv skal avgjøre

2. Minst 50 prosent av de stemmeberettigede 
må delta i folkeavstemningen

3. Kommunestyret eller fylkestinget må treffe 
vedtak med 2/3 flertall.

Departementet valgte i sin vurdering11 av 
utvalgets innstilling å skille mellom «politisk 
bindende» og «formelt bindende», hvor en 
«politisk bindende» folkeavstemning bare 
er bindende i den forstand at medlemmene 
av kommunestyret eller fylkestinget vil føle 
seg bundet av resultatet. Slike rådgivende 
folkeavstemninger står kommunene som nevnt 
fritt til å avholde. Departementet påpekte at 
det heller ikke er noe i veien for at det avgis 
en form for erklæring til innbyggerne om at 
kommunestyret eller fylkestinget vil følge 
resultatet av avstemningen. Det vil i så fall 
være det politiske systemets legitimitet som 
«binder» politikerne til å følge resultatet av 
avstemningen.

Når det gjelder formelt bindende lokale 
folkeavstemninger, var departementet negativt 
innstilt:

«Formelt bindende lokale folkeavstemninger 
representerer noe helt nytt i vårt representative 
demokrati. Kommunene og fylkeskommunene 
representerer i utgangspunktet avledet 
statsmakt i forhold til sine forvaltningsroller. 
Det er et prinsipielt spørsmål i hvilken grad 
denne myndigheten skal kunne gis videre til 
folket i folkeavstemning. Folket utøver sin 
makt indirekte gjennom valgte representanter 
i kommunestyrene og fylkestingene. Å overdra 
myndighet til en folkeavstemning reiser en rekke 
prinsipielle problemstillinger. I denne forbindelse 
oppstår blant annet spørsmålet om hvem som 
står ansvarlig for vedtakene som fattes, hvilke 
muligheter det vil være for å gå tilbake på et 
vedtak, i hvilken grad innbyggerne erverver en 

9 ”Kommunestyret eller fylkestinget kan selv bestemme at det skal avholdes rådgivende lokale folkeavstemninger.”

10 NOU 2001:3 Velgere, valgordning, valgte 
11 Ot.prp. nr. 45 (2001-2002) Om lov om valg til Stortinget, fylkesting og kommunestyrer (valgloven)

33



juridisk rettighet som følge av avstemningen, 
m.m. Dette er spørsmål som utvalget ikke har 
utredet og som til dels etterlater tvil. (…)».

Departementet kunne ikke se noe reelt 
behov for statlige regler om lokale 
folkeavstemninger, og fremmet derfor heller 
ikke noe forslag om dette.

Det er derfor kun «politisk bindende» folkeav-
stemninger det evt er snakk om ved kommune- 
og fylkessammenslåinger. Slike folkeavstemnin-
ger har da også vært mye brukt for å ta stilling 
tilkommunesammenslåinger de senere årene. I 
Kommunal- og moderniseringsdepartementets 
Veileder om ulike høringsformer, minnes det imid-
lertid på noen av de demokratiske problemstil-
lingene man bør være oppmerksom på selv om 
folkeavstemningen bare er «politisk bindende»: 

«Folkeavstemminger kan ha en tendens til å 
støtte opp om de motsetningsorienterte trekkene 
knyttet til politiske spørsmål. Det vil si at de ikke 
legger godt til rette for dialog og vurderinger 
av ulike sider av en sak hvor man i fellesskap 
søker gode løsninger gjennom bred, omforent 
konsensus.» 

Når alternativet er ja eller nei, blir folkeav-
stemninger m.a.o. mindre egnet for å få fram 
meninger og bakgrunn for synspunkter samt 
styrken i disse. Ved lav valgdeltakelse, slik det 
har vært ved flere gjennomførte kommunale 

folkeavstemminger, kan det også reises 
spørsmål ved hvorvidt stemmeresultatet 
er representativt for innbyggernes syn12, 
eller om folkeavstemningen var en kanal 
for spesielt engasjerte interessegrupper. En 
folkeavstemning hvor bare 50% av innbyggerne 
deltar (de mest engasjerte), vil dermed kunne 
gi et annet resultat enn en spørreundersøkelse 
(som hører alle). Uansett vil prosessen i forkant 
av folkeavstemningen være viktig:

”Som grunnlag for å gjennomføre en 
folkeavstemming er det på forhånd viktig 
å gjennomføre en bred og inkluderende 
prosess der positive og negative sider ved 
ulike alternativer er belyst. Dette vil være en 
forutsetning for at innbyggerne skal kunne gjøre 
seg opp et veloverveid standpunkt. Dersom 
det er usikkerhet om hva en sammenslåing vil 
innebære, kan sannsynligheten for å stemme 
for den eksisterende situasjonen være større – 
«man vet hva man har, men ikke hva man får». 
Prosessen fram mot en folkeavstemming må 
derfor legge vekt på å få til en dialog om det 
framtidige utfordringsbildet, målene for framtidig 
utvikling og i hvilken grad man sammen kan løse 
felles utfordringer. Det vil være viktig å unngå at 
prosessen blir en «skyttergravsdebatt», der hver 
side kun er opptatt av å finne argumenter for 
eller mot. En slik prosess kan også være uheldig 
for det videre samarbeidet dersom en mulig 
sammenslåing ikke blir realisert.” 

På bakgrunn av erfaringer fra gjennomførte frivillige kommunesammenslåinger, har Telemarks-
forskning følgende vurdering av de alternative høringsformene som nevnes i Inndelingslova:

Høringsmåter
Repre-
sentati-

vitet

Kunnskap  
og innsikt om 
konsekvenser

Betydning 
for dialog

Innbyggernes 
muligheter til 
å fremme sine 
synspunkter

Politikernes 
muligheter til å 
ta en selvsten-
dig avgjørelse

Rådgivende folkeavstemming 4 1 1 1 1

Opinionsundersøkelse ved 
telefonintervju

5 1 2 2 3

Opinionsundersøkelse ved 
postale eller nettbaserte  
skjema

4 1 2 3 3

Utvida folkehøringer 3 3 4 4 4

Fokusgrupper 2 4 5 5 4

Høring 2 2 2 3 4

12   B A Brandtzæg: Hvordan gjennomføre en kommunesammenslåing? TF-notat 35/2014 side 11 og 16
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Ovennevnte viser at det er mye som taler for 
å gjennomføre innbyggerhøringen kun som 
innbyggerundersøkelse (opinionsundersøkelse), 
selv om det også her er feilkilder. Det tas sikte 
på å gjennomføre en slik undersøkelse samtidig 
med at høringsutkast m/intensjonsplan er til 
høring ved årsskiftet 2015/16. 

Det bør også nevnes at gjennomføring av en 
folkeavstemming uavhengig av Stortings- 
eller kommunevalg, vil være såpass krevende 
både økonomisk og praktisk på regionalt nivå 
(man vil være avhengig av at det kommunale 
valgapparatet stiller opp), at det virker lite 
aktuelt. Neste mulighet til å kombinere en 
folkeavstemming med et ordinært valg, er 
Stortingsvalget i 2017. Da vil man i så fall være 
over et år etter den forutsatte framdriftsplanen 
for Trøndelagsprosessen. 

3 .4  Høring iht Plan- og bygningslovens 
 bestemmelser 
Det er ikke noe formelt krav i Inndelingslova om 
at forslag til sammenslåing av kommuner eller 
fylker skal legges ut til offentlig høring, slik det  
kreves for planer iht Plan og bygningsloven 
(PBL). Det er imidlertid naturlig at en sak av så  
stor betydning for næringsliv, samfunnsinstitu-
sjoner mv at også disse bør gis mulighet til å 
uttale seg om saken, i tillegg til den enkelte 
innbygger. I en innbyggerundersøkelse er 
det jo bare de sistnevnte som får uttale seg. 
Bestemmelsene i PBL § 5-2 Høring og offentlig 
ettersyn indikerer hvordan en høring i så fall bør 
legges opp: 

”Når loven her bestemmer at et planforslag 
skal sendes på høring, skal forslaget sendes 
til alle statlige, regionale og kommunale 
myndigheter og andre offentlige organer, 
private organisasjoner og institusjoner, som 
blir berørt av forslaget, til uttalelse innen en 
fastsatt frist.

Når loven her bestemmer at et forslag skal 
legges ut til offentlig ettersyn, skal minst ett 
eksemplar av forslaget være lett tilgjengelig 
for alle, slik at enhver kan sette seg inn i det. 
Ved kunngjøring av planutkast skal det gjøres 
oppmerksom på om det foreligger alternative 
utkast til planen som ikke har vært eller vil bli 

kunngjort. Det skal i tilfelle også opplyses at de 
er tilgjengelige på planmyndighetens kontor.

Det skal legges til rette for elektronisk 
presentasjon og dialog i alle faser av 
planprosessen.

Nærmere krav til høring og offentlig ettersyn 
framgår av bestemmelsene for den enkelte 
plantype.”

Regionale planer skal iht PBL legges ut til 
offentlig ettersyn med seks ukers frist. 

Det foreslås at høringsbestemmelsene 
i PBL legges til grunn for behandling av 
saken om samling av Trøndelagsfylkene. Når 
Trøndelagsutredningen foreligger 01.11.2015 
bør Fylkesutvalget i STFK og Fylkesrådet 
i NTFK i fellesskap lage et høringsforslag 
basert på Trøndelagsutredningen og forslag 
til intensjonsplan. Høringsforslaget sendes 
relevante instanser til høring, samt legges ut 
til offentlig høring med minst seks ukers frist 
(helst noe mer). I denne perioden gjennomføres 
innbyggerhøringen nevnt i pkt 3.3 foran.

Det bør også vurderes å avholde en eller flere 
høringskonferanser i høringsperioden.

3 .5 Stortingets behandling 
På bakgrunn av høringsuttalelsene og 
tilbakemeldingen fra innbyggerundersøkelsene, 
justeres evt høringsforslaget og sendes til 
endelig behandling i fylkestingene. Hvis 
fylkestingene da vedtar samling til ett fylke, 
skal det sendes søknad til KMD, som utreder 
saken og avgir innstilling til Stortinget. 

3 .6 Andre formelle forhold . Forholdet til de 
ansatte og deres rettigheter 
Sammenslåing av fylkene vil berøre arbeids-
situasjonen for mange av fylkeskommunenes 
ansatte. I mandatsaken er det presisert at in-
gen skal sies opp som følge av en evt sammen-
slåing. Likevel vil en sammenslåing medføre 
såpass mange endringer at det utløser drøf-
tingsplikt mellom arbeidsgiver og arbeidstaker 
på en rekke områder. Dette berøres nærmere i 
kapittel 6 nedenfor.
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4 . Politiske forhold
Oppdraget: Valgordningen og valgdistrikt til stortinget er grunnlovsfesta. Det vil også være et spørsmål 
om det kan være flere valgdistrikt i regionen. / Politisk styreform må utredes. Det er naturlig at både fyl-
kesutvalgsmodellen og parlamentarisme utredes som aktuelle modeller.

Ved en sammenslåing av Nord- og Sør-Trøndelag fylke må flere sider av det politiske systemet til-
passes. For det første gjelder det at dagens fylker er valgkretser for Storting og fylkesting, med et 
antall mandater tilknyttet. Det må avklares hvordan dette skal ordnes i et samlet Trøndelagsfylke. 

For det andre må det tas stilling til hvordan representasjonen i det nye fylkestinget skal være. Det 
er neppe aktuelt å la antall representanter være summen av representanter i NT og ST, men hva 
vil være et hensiktsmessig antall? Dette avhenger i en viss grad av hvordan den politiske ordningen 
organiseres og bemannes.

Styringsformen vil være et tredje tema. Her er det først og fremst et valg mellom parlamentarisme 
eller formannskapsmodell. Deretter følger etableringen av politiske organer og hvordan ulike sider 
av den politiske prosessen legges opp. Utforming og dimensjonering av det administrative sekreta-
riatet hører også med.

4 .1 Valgdistrikt 
Grunnlovens § 57 slår fast at landet er delt inn 
i 19 valgdistrikter ved valg til Stortinget, dvs 
det samme som dagens antall fylker. Valgloven 
bestemmer i tråd med dette at hvert fylke er 
valgdistrikt for henholdsvis Stortings- og fyl-
kestingsvalg. Ett Trøndelagsfylke tilsier derfor 
bare ett valgdistrikt ved fylkestingsvalg. Men da 
må loven endres først, og en ny ordning med 18 
valgdistrikt vil derfor tidligst kunne gjelde fra 
valget i 2021 (noe som forutsetter vedtak i inne-
værende valgperiode). Sammenslåing før dette 
kan gi behov for overgangsordninger.

Ettersom en ny, samlet fylkeskommune får en 
utstrekning på hele 41.228 km2, har det vært 
antydet at man bør søke å få en ordning i tråd 
med forslaget fra Sundsbø-utvalget (KOU 1-98). 
Utvalget foreslo at fylkestinget bør bli sammen-
satt av representanter som velges ved direkte 
valg i passende store valgkretser som fylket 
inndeles i. Kombinert med en ordning med 
utjevningsmandater ville dette gitt en valgord-
ning på linje med valgordningen til Stortinget. 
Utvalget antok at en slik valgordning 

”(…) vil gi innbyggerne en oversikt over det offent-
lige fylkesnivået og en tilknytning til ”sine” repre-
sentanter i fylkestinget, som savnes i dag. Disse 
endringene vil etter utvalgets oppfatning styrke 
legitimiteten til det folkevalgte mellomnivået. (…)”.

Dette forslaget ble vurdert av Valglovutvalget i 
NOU 2001:3 Velgere, valgordning, valgte. Utval-
gets flertall (17 mot 1 medlemmer) fant ikke å 
kunne slutte seg til Sundsbø-utvalgets forslag. 
Det ble lagt avgjørende vekt på at forslaget 
kunne bidra til en svekkelse av fylkeskommu-
nen som en regional enhet, og bidra til å skape 
oppsplitting og motsetninger mellom ulike de-
ler av fylkene.

Valglovutvalget uttalte imidlertid også følgende:

”Utvalget utelukker imidlertid ikke at det kan 
bli etablert en framtidig regional organisering 
med færre regioner enn de 19 fylker vi har i dag, 
og med en direkte folkevalgt forsamling i hver 
region. En slik utvikling kan gjøre det nødvendig 
å innføre en valgordning der regioner/fylker og 
valgkretser ikke faller sammen. Det kan for ek-
sempel tenkes at det innen den enkelte region 
opprettes flere valgkretser - for eksempel med 
basis i dagens fylker - og at det fra hver valg-
krets velges et visst antall representanter til den 
regionale forsamlingen.”

Forutsetningen for at en slik regional nyordning 
skal bli aktuell, antas å være at vi får regioner 
som er vesentlig større enn dagens fylker, dvs 
noe som ligner på Landsdelsalternativet i den 
tidligere nevnte Amdam-rapporten. Et eksem-
pel på dette har vi i Sverige, hvor valgkretsene 
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til Riksdagsvalget i hovedsak følger fylkesgren-
sene, men hvor Stockholm, samt de nye stor-
regionene Västra Götaland og Skåne har flere 
valgkretser13. Dette er imidlertid svært folkerike 
län (henholdsvis 1,6 og 1,3 mill innbyggere).

Det foreslås å legge til grunn at et nytt Trøn-
delagsfylke har dette fylket som valgkrets, i 
tråd med gjeldende lovgivning.

4 .2 Representanter

4.2.1 Stortingsrepresentanter 
Grunnlovens § 57 bestemmer følgende:

”Det antall stortingsrepresentanter som blir å 
velge, fastsettes til 169. 

Riket inndeles i 19 valgdistrikter.

150 av stortingsrepresentantene blir å velge 
som distriktsrepresentanter og de øvrige 19 som 
utjevningsrepresentanter.

Ethvert valgdistrikt skal ha 1 utjevningsmandat.

Det antall stortingsrepresentanter som blir 
å velge fra hvert valgdistrikt, bestemmes på 
grunnlag av en beregning av forholdet mellom 
hvert distrikts antall innbyggere samt areal, og 
hele rikets antall innbyggere samt dets areal, når 
hver innbygger gir 1 poeng og hver kvadratkilo-
meter gir 1,8 poeng. Beregningen blir å foreta 
hvert åttende år.”

Stortinget har 169 representanter, hvorav 
150 er distriktsrepresentanter og 19 er utjev-
ningsrepresentanter. De 169 representantene 
fordeles på valgdistriktene hvert åttende år, 
neste gang i 2021. Sør-Trøndelag har i dag 10 
representanter, mens Nord-Trøndelag har 5. 
Fordelingen skjer etter en utregning basert på 
antall innbyggere og antall kvadratkilometer i 
valgdistriktet. Ved sammenslåing av de to fylke-

ne antas at dagens antall mandater videreføres 
fram til neste ordinære fordeling i 2021. 

Hvis det ikke gjøres endringer i Grunnlovens 
bestemmelser om fordeling av representanter 
som følge av den annonserte Regionreformen14, 
vil en sammenslåing medføre tap av et utjev-
ningsmandat. På den annen side tyder folke-
tallsutviklingen på at regionen vil få en økning 
på 1 distriktsrepresentant ved neste fordeling.

4 .2 .2 Fylkestingsrepresentanter 
Kommunelovens § 6.2 bestemmer at fylkes-
kommuner med over 300 000 innbyggere, skal 
ha et fylkesting med minimum 43 representan-
ter. Fylkestinget står fritt til å fastsette antall 
representanter ut over lovens minimum. End-
ring av antall representanter må vedtas av fyl-
kestinget selv senest 31. desember i nest siste 
år av valgperioden, og kan først gjøres gjelden-
de fra den kommende perioden.

Antall representanter i dagens fylkesting er 
43 (STFK) og 35 (NTFK), dvs til sammen 78. 
Det er neppe aktuelt med et fylkesting på 78 
representanter i et nytt Trøndelagsfylke. En 
antydning på hva som kan være aktuelt antall 
representanter kan man få ved å se på noen av 
de største fylkeskommunene: 

Fylke Innbyggere 
(01.01.2015) Areal /km2 Fylkestingsre-

presentanter

Oslo 647.675 453 59

Akershus 584.899 4.918 43

Hordaland 511.357 15.450 57

Rogaland 466.302 9.141 47

Østfold 287.198 4.183 35

Buskerud 274.737 14.930 43

Møre og  
Romsdal

263.719 15.105 47

Nordland 241.682 38.327 57

Trøndelag 445. 785 41.228

13 Västra Götaland har 5 valgkretser (hvorav Göteborg er den ene) både for Riksdagsvalg og valg til regionfullmäktige 
 (fylkestinget), mens Skåne har 4 valgkretser for Riksdagsvalget og 6 for valg til regionfullmäktige.

14 Kommunal- og forvaltningskomitéen pekte på denne muligheten i sin merknad om konsekvenser for valgdistrikt-
 ene i Innst. 333 S (2014–2015) angående Oppgavemeldingen: ”Endringer i regionale strukturer vil kunne medføre behov 
 for vurderinger av valgkretser til stortingsvalg. Det vil også kunne bli behov for å se på fordelingen av mandater 
 mellom valgkretser og andre forhold knyttet til valgordningen. (…) Endring av antall fylker eller fylkesgrenser har 
 betydning for valgordningen. Utredning av behov og eventuell tilpasning av valgordningen i tråd med reformarbeidet 
 er noe det må være stor oppmerksomhet på.”
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Denne oversikten tyder på at fylkestingene tillegger fylkets utstrekning en viss betydning når antall 
representanter fastsettes. Et nytt Trøndelagsfylke vil bli Norges nest største, etter Finnmark. Dette 
tilsier relativt høyt antall representanter. Likevel viser tabellen at en  
sammenslåing tilsier en vesentlig reduksjon av antall representanter i forhold til dagens antall.Et 
moment som må vurderes er hvordan en reduksjon av antall representanter påvirker partienes 
representasjon.  
 
Gitt valgresultatet for 2015 ser vi at et samlet fylkesting for Nord og Sør-Trøndelag ville hatt 
følgende fordeling:

Mandatfordeling ved 
53 representanter

Mandatfordeling ved 
57 representanter

Mandatfordeling ved 
59 representanter

Ap 22 Ap 23 Ap 24
H 9 H 9 H 10
Sp 7 Sp 8 Sp 8
FrP 3 FrP 4 FrP 4
MDG 3 MDG 3 MDG 3
Sv 3 Sv 3 Sv 3
KrF 2 V 3 V 3
V 2 KrF 2 KrF 2
Rødt 1 Rødt 1 Rødt 1
Pensjonistpartiet 1 Pensjonistpartiet 1 Pensjonistpartiet 1

Når antall representanter skal bestemmes, bør 
det i tillegg til den partimessige representasjo-
nen også vurderes hvilket antall som trengs for 
å åpne for tilfredsstillende representasjon mht 
geografi, kjønn, alder, yrkes-/næringsbakgrunn 
mv. Her vil imidlertid både partienes nomina-
sjoner og velgernes personstemmer avgjøre 
det endelige resultatet. 

Blir organene for store kan det på den annen 
side føre til mindre effektive møter. 

4 .3 Styringsform 
Kommuneloven har to alternative politiske  
styringsmodeller:

a) Formannskapsmodellen, som er lovens 
normalordning.

b) Den parlamentariske modellen iht kapittel 
3 i Kommuneloven. 

STFK praktiserer formannskapsmodellen, mens 
NTFK har parlamentarisk styreform. Før valget i 
2015 var det fire fylkeskommuner som har par-
lamentarisk styringsform, inkludert NTFK. 

Det kan pekes på tre viktige formelle forskjeller 
på formannskapsprinsippet og det parlamenta-
riske prinsippet15:

• Med formannskapsbasert styring velges 
det utøvende organet med proporsjonale 
valg og det utøvende organet vil dermed 
ha den samme relative partisammenset-
ningen som i fylkestinget. Med parlamen-
tarisme velges det utøvende organet med 
majoritetsvalg, og partisammensetningen 
i det utøvende organ vil bestemmes av fyl-
kesrådets konstellasjoner.  

• Det utøvende organet sitter trygt i fire år 
med formannskapsmodellen, mens et 
fylkesråd må gå hvis et flertall av de folke-
valgte uttrykker mistillit til rådet.  

• Med formannskapsmodellen ledes admi-
nistrasjonen av en ansatt administrasjons-
sjef. Administrasjonssjefen har her både 
innstillingsrett og iverksetteransvar. Med 
parlamentarisk styring blir dette ansvaret 
overtatt av et råd bestående av politikere. 
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4.3.1 Formannskapsmodellen 
Formannskapsmodellen er basert på konsen-
sus og maktspredning. Politiske organer 
sammensettes forholdstallsmessig etter 
fylkestingets sammensetning. Det er et tydelig 
skille mellom politikk og administrasjon, der 
administrasjonssjefen har et selvstendig ansvar 
for en forsvarlig saksbehandling og som regel 
en innstillingsrett og - plikt i saker som skal 
behandles politisk. Administrasjonen er det 
utøvende ledd.

I formannskapsmodellen er fylkesutvalget 
det utøvende organet, valgt av fylkestinget. 
Fylkesutvalget er sammensatt etter 
partienes forholdsvis representasjon i 
fylkestinget (forholdstallsprinsippet). 
Formannskapsprinsippet innebærer at 
politikkutformingen blir preget av forhandlinger 
og kompromisser – og med en spredning av 
makten.

STFK benytter som nevnt formannskaps-
modellen. Fylkesutvalget fungerer her 
som et «driftsutvalg» og planutvalg. Saker 
som omhandler budsjett, regnskap og 
andre generelle økonomiske disposisjoner, 
samt plansaker, legges dermed fram for 
fylkesutvalget, som avgir innstilling til 
fylkestinget. Utvalget, som har 9 medlemmer, 
har ukentlige møter. Gjennom vedtatt 
delegasjonsreglement er fylkesutvalget gitt 
fullmakt fra fylkestinget til å fatte vedtak innen 
forholdsvis brede områder, så lenge det ikke er 
snakk om saker av overordnet eller prinsipiell 
betydning.  

4.3.2 Den parlamentarisk modellen  
(fylkesrådsmodellen) 
Denne modellen bygger på det parlamen-
tariske system vi kjenner fra forholdet 
mellom Storting og regjering, med noen 
tilpasninger. I den fylkeskommunale versjonen 
er det fylkesrådet som er fylkeskommunens 
sentrale utøvende politiske organ, og 
som dessuten leder administrasjonen. 
Sammenlignet med den nasjonale ordningen 
har fylkesrådet rollen som fylkeskommunens 
regjering. I møte med andre offentlige 
instanser og samfunnet ellers er det 
tilsvarende fylkesrådslederen/fylkesrådet 

som representerer fylkeskommunens utad 
– en oppgave som fylkesordføreren har i 
formannskapsmodellen. 

Fylkesrådet leder hele administrasjonen, 
og sørger for at de sakene som legges frem 
for politiske organer (fylkestinget/komiteene 
og evt. andre utvalg) er forsvarlig utredet, 
og sørger for at politiske vedtak settes i 
verk. Fylkesrådet kan kastes av et flertall 
i fylkestinget eller selv velge å gå på et 
kabinettspørsmål.

Fylkestinget i Nord-Trøndelag gikk over til 
parlamentarisk modell i 2003. 

4.3.3 Formannskapsmodellen vs 
parlamentarisk modell 
Kortfattet er det tre grunnleggende forskjeller 
mellom en parlamentarisk modell og en 
formannskapsmodell:

• I en parlamentarisk modell velges det 
utøvende organ ved flertallsvalg i bystyret/
fylkestinget. Det er mulig å stemme blankt, 
slik at det også kan velges mindretall. I 
formannskapsmodellen er formannskapet/
fylkesutvalget sammensatt proporsjonalt 
etter partienes representasjon i bystyret/
fylkestinget.

• I en parlamentarisk modell plikter et 
medlem eller hele byrådet/fylkesrådet 
å gå av dersom et flertall av bystyrets/
fylkestingets medlemmer krever det. 
Byrådet/fylkesrådet kan også gå av etter 
eget ønske. I en formannskapsmodell 
velges formannskapet/fylkesutvalget for 
hele valgperioden og kan ikke avsettes.

• I en parlamentarisk modell er et politisk 
organ øverste leder for administrasjonen. 
I formannskapsmodellen er øverste 
leder av administrasjonen, rådmannen, 
administrativt ansatt.

Mens fylkesordføreren i en formannskaps-
modell er fylkeskommunens fremste politiker, 
blir fylkesordføreren i en parlamentarisk 
modell mer tilbaketrukket og uten daglig 
politisk makt (har stemmerett i fylkestinget, 
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og er uansett fylkeskommunen juridiske 
ansvarlige, og følger i stor grad den rollen 
Stortingspresidenten har).

Opposisjonens rolle er forskjellig i en 
parlamentarisk modell sammenlignet med 
formannskapsmodellen. Med fylkesutvalg 
har opposisjonen adgang til å være 
med på de løpende forhandlingene og 
beslutningene som tas. Denne muligheten 
har opposisjonen formelt ikke i en 
parlamentarisk modell. I særlig grad blir 
dette tydelig ved flertallsparlamentarisme. 
Dette har vært vanlig i fylkeskommunene, 
mens man i kommunene har flere tilfeller av 
mindretallsparlamentarisme, f.eks Oslo. 

Sammenlignet med formannskapsmodellen 
innebærer den parlamentariske modellen 
at politikerne, ved fylkesrådet, gis direkte 
kontroll og instruksjonsmyndighet over 
sentraladministrasjonen. Samtidig som  
nærheten til administrative beslutnings-

prosesser øker, tydeliggjøres også det 
hierarkiske forholdet mellom politikk og 
administrasjon. Ved at fylkesrådet også er 
administrativ ledelse, vil den administrative 
saksbehandling og rådgivning i prinsippet 
politiseres og kunne unndras offentlig innsyn. 

4.3.4 Beslutning om styringsform 
I henhold til kommuneloven § 18 skal eventuelt 
vedtak om innføring av parlamentarisk 
styringsform vedtas av fylkestinget selv, i to 
fylkestingsperioder, for å være gjeldende. 
Forslag om endring må være framsatt og votert 
over senest innen 31. desember i valgperiodens 
nest siste år. Det kreves ikke at dette forslaget 
får flertall ved votering. Det er imidlertid et 
krav at det er et konkret forslag om innføring 
av ny styringsform som framsettes, ikke bare 
en anmodning om at forholdet skal utredes av 
fylkesrådmannen, jfr. Rundskriv H-13/98 fra 
Kommunal- og regionaldepartementet.
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4 .4  Politiske organer og  
 politisk arbeidsform 
I tillegg til fylkestinget og fylkesutvalg/fylkesråd 
har det fylkeskommunale politiske systemet 
normalt en komitéordning, hvor fylkestingets 
medlemmer fordeles for å følge opp ulike 
spesialiserte politikkområder. Innenfor 
formannskapsmodellen skilles det mellom en 
utvalgsmodell, der ulike utvalg er blitt delegert 
beslutningsmyndighet, og en komitémodell, der 
komitéene bare er saksforberedende og alle 
beslutninger fattes av fylkestinget i fellesskap. 

Begge fylkeskommunene har i dag en komi-
témodell iht Kommunelovens §10, men med 
noe ulik organisering og rolledeling. STFK har 
fire og NTFK tre komitéer. Komitéene har rolle 
som saksforberedende organ til fylkestinget, og 
altså ingen vedtaksmyndighet. I tillegg til ko-
mitéene og fylkesutvalget avgir kontrollutvalget 
innstilling til fylkestinget i visse saker. 

Pr i dag har fylkestingene i begge fylker 
fem årlige samlinger, hvorav en eller flere 
legges utenfor fylkeshovedstaden. I et samlet 
Trøndelagsfylke kan det være aktuelt å legge 
ekstra vekt på å være synlig i alle deler av 
fylket, slik at f.eks to av de årlige fylkestingene 
avholdes i henholdsvis Trondheim og Steinkjer, 
mens de øvrige tre avholdes på ambulerende 
steder i fylket 

4 .5  Tilrettelegging og vilkår  
 for den politiske virksomheten 
Fylkeskommunens politiske virksomhet 
omfatter flere elementer, med tilhørende 
godtgjøringer og kostnader. I tabellene 
nedenfor er hovedtrekkene i kostnadsbildet 
for dagens to fylkeskommuner vist. De må 
tolkes med varsomhet, etter som de to 
fylkeskommunene har forskjellig politisk 
organisering, og har ulik måte å budsjettere og 
splitte opp postene på.

STFK
Formål

Budsjett 2014
(1000 kr)

NTFK
Formål

Budsjett 2014
(1000 kr)

Fylkesting 8 312 Fylkesting 16 701
Fylkesutvalg 1 687 Fylkesråd 6 735
Fylkesordfører 1 783 Fylkesordfører 1 101
Komitéene 3 043 Kontroll og revisjon 4 847
Råd 559 Sum 29 384
Partistøtte 2 066
Kontroll og revisjon 6 170
Sum 23 620

Samlet for begge fylkene gir dette en årlig 
kostnad på ca. 53 mill kr. Et Trøndelagsfylke 
vil ha et inn-byggertall som er noe mindre 
enn Hordaland, som til sammenligning bruker 
ca 28 mill kr på den politiske virksomheten. 
Hordaland har formannskapsmodell, med 57 
representanter i fylkestinget. I utstrekning er 
imidlertid Hordaland vesentlig mindre enn 
Trøndelag, noe som bør tillegges vekt når mu-
lighetene for kostnadsbesparelser ved et nytt 
fylke skal bedømmes. Mens godtgjøringen til 
folkevalgte er ganske lik, er det stor forskjell 
i årlige utbetalinger til gruppe-støtte og 
partistøtte. Mens NTFK samlet har årlige 
utgifter til både gruppestøtte og regional 

partistøtte på ca. 7,9 mill.kr, har STFK utgifter 
kun til gruppestøtte med ca. 2,1 mill. kr. pr. år

• Gruppestøtte er utbetalinger til de 
respektive fylkestingsgruppene, og skal 
benyttes spesifikt i til-knytning til deres 
arbeid innenfor/overfor fylkeskommunen. 
Gruppestøtten skal ytes forholdsmessig 
etter partienes oppslutning ved valget.

• Partistøtte er utbetalinger som dekker 
kostnader ved drift av de respektive 
partiorganisasjonenes fylkesavdelinger. 
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Kommuner og fylkeskommuner er 
iht. Partilovens § 10 forpliktet til å yte 
gruppestøtte til egne partigrupper, men 
har ingen tilsvarende forpliktelse til å yte 
fylkeskommunal eller kommunal partistøtte (jf. 
§ 11). Partistøtte får partiene i stedet fra staten. 
Fylkeskommunene står imidlertid fritt til å gi 
partistøtte hvis de ønsker det, og NTFK bevilget 
i 2014 kr 3 309 000 til partistøtte. I STFK 
utbetales ikke partistøtte. 

4 .6 Utforming og dimensjonering av det 
politiske sekretariatet 
I dag har politisk sekretariat i NTFK 4 
ansatte, samt at det hentes inn andre 
ressurser ved behov. Det siste gjelder særlig 
ved gjennomføring av valg, endringer av 
reglementer samt temating. Det er felles 
sekretariat for fylkestinget og fylkesrådet.  
 
Sekretærene følger også opp kontroll-
utvalget og de tre komiteene, samt 
personaladministrative oppgaver overfor 
folkevalgte. Ingen av de ansatte er knyttet til 
taleskriving eller andre politiske funksjoner. 
Flere har i perioder andre arbeidsoppgaver i 
fylkeskommunen, blant annet som sekretærer 
for andre fylkeskommunale utvalg.

I STFK utgjøres den administrative bistanden 
av fylkestingssekretariatet og ansatte 
ved fylkesordførerens kontor, som alle 
inngår i fylkesrådmannens stab.  Praktisk 
tilrettelegging og sekretariatsfunksjon 
for politiske organer ivaretas av 
fylkestingssekretariatet. Avdelingen ivaretar 
personaladministrative oppgaver overfor 
folkevalgte, informasjon om politiske 
prosesser, gjennomfører arrangement m.m. 
En del støttefunksjoner for fylkesrådmannens 
ledergruppe ligger også her.  
 
Fylkesordførerens kontor har 3 rådgiver-
stillinger som er underlagt fylkesordførerens 
instruks og disposisjon. Kontoret rådgir 
og følger opp aktuelle tema og saker for 
politisk ledelse, og skriver innlegg, taler og 
presentasjoner for dem. Fylkesordførerens 
kontor jobber tett opp mot fylkesordfører, 
fylkesvaraordfører, fylkesutvalg og komité-
ledere. Kontoret er også koblingspunkt mellom 
politisk og administrativ toppledelse og mellom 
interne og eksterne aktører (partnerskap, 
storting og regjering).   
 
Kommunikasjonsavdelingene har viktige 
oppgaver også knyttet til den politiske 
virksomheten, men ses ikke her som del 
av fylkeskommunens spesifikt politiske 
virksomhet.
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5 . Balansert og bærekraftig utvikling
Oppdraget: Innholdet i utsagnet må drøftes. En fylkeskommune skal ivareta sine oppgaver i alle deler av 
fylket. En sammenslåing kan gi geografiske utfordringer. Det vil være naturlig å drøfte utfordringer både 
for ytterkantene og sentrum i fylket. Utfordringer næringsmessig og følger av eventuell endret lokalise-
ring av administrative enheter bør drøftes.

5 .1 Innledning 
I mandatsaken er det eksplisitt nevnt at dette 
temaet må berøres i utredningen, og dessuten 
at innholdet i selve begrepet ”balansert og 
bærekraftig utvikling” må drøftes.          

I den samme saken påpekes det også at: 

  ”   Trøndelag skal være en region som:

• ivaretar og utvikler sine naturgitte fortrinn og 
menneskelige ressurser

• har sterk regional identitet og 
konkurransekraft

• har et utviklingsorientert og økonomisk 
bærekraftig næringsliv

• deltar aktivt i samarbeid på europeisk og 
internasjonalt nivå

• har levedyktige kommuner, bygder og grender

• har god geografisk spredning av livskraftige 
småbyer og regionale sentra

• har et landsdelssenter i positiv utvikling

• gir alle innbyggere tilgang på gode tjenester 
og positive opplevelser

Målet er en region med livskraft, bærekraft og 
konkurransekraft.”

Fylkeskommunen er bare en av flere offentlige 
aktører som påvirker dette feltet. Særlig 
viktig er statens nasjonale politikk. Det er et 
mål med fylkessammenslåingen at den skal 
bidra til at fylkeskommunene kan få hand 
om flere og større oppgaver av betydning for 
den regionale utviklingen. Men uansett vil 
arbeidet med å utvikle regionen måtte skje 
gjennom et regionalt partnerskap mellom 
stat, fylkeskommune, kommuner, næringsliv, 
utdanningsinstitusjoner, frivillige aktører 
m.fl. Som regional planmyndighet16 har 

fylkeskommunen rollen som ”oppmann” for 
dette partnerskapet, og for å utvikle mål for 
regionens utvikling. Dette omtales gjerne som 
fylkeskommunens «samfunnsutviklingsrolle», 
og blir for tiden ofte poengtert i regjeringens 
arbeid med Regionreformen. 

Sammenslåing av fylkene vil i seg selv 
kunne påvirke balansen på ulike områder 
i regionen. Valg av administrasjonssted for 
det nye, sammenslåtte fylket vil f.eks påvirke 
fordelingen av arbeidsplasser og kompetanse 
mellom Trondheim og Steinkjer. Andre 
virksomheter som er organisert fylkesvis 
vil også bli berørt. Dette kan igjen påvirke 
transport-/reiseomfanget for ansatte, brukere 
og øvrige interessenter, og på den måten ha 
miljømessig konsekvens. Spørsmålet om 
administrasjonssted tas opp i pkt 6.3 i denne 
utredningen.

5 .2 Balansert og bærekraftig utvikling 
Som punktene i mandatsaken viser, har temaet 
”balansert og bærekraftig utvikling” mange 
elementer som påvirker hverandre, og som 
bør ha innbyrdes balanse. I kapittel 2 ble 
det f.eks påpekt at den regionale identiteten 
som er en viktig forutsetning for å skape 
regional konkurransekraft, forutsetter et 
sterkt fellesskap, hvor alle føler at de hører 
med. Dette kommer ikke av seg selv, men god 
geografisk spredning av livskraftige småbyer 
og regionale sentra vil utvilsomt hjelpe. Her 
må næringsutvikling og samfunnsutvikling gå 
hand i hand, og begge må ha Trøndelag som 
utgangspunkt. 

5.2.1 Nærmere om begrepene 
Verdenskommisjonen for miljø og utvikling 
(Brundtlandkommisjonen 1987) definerte 
bærekraftig utvikling som en utvikling som 
sikrer behovene til dagens generasjon uten å 

16 Plan- og bygningslovens § 3-4: ”Regional planlegging har til formål å stimulere den fysiske, miljømessige, helse-
 messige, økonomiske, sosiale og kulturelle utviklingen i en region. Regional planmyndighet har ansvaret for og 
 ledelsen av arbeidet med regional planstrategi, regionale planer og regional planbestemmelse etter reglene i 
 kapittel 7 og 8. (…) Fylkestinget er regional planmyndighet.”
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sette framtidige generasjoners behov i fare. 
Dette forutsetter at det skapes et samspill 
mellom ulike nivå fra det personlige til det 
globale. Fylkeskommunenes politiske innsats 
for bærekraft vil først og fremst være relatert til 
den myndighet og de ressurser og virkemidler 
de disponerer, samt de stedlige utfordringene.  

Bærekraftig utvikling skal oppnås gjennom 
en differensiert politikk som sikrer balanse 
mellom økologisk, sosial/kulturell og 
økonomisk bærekraft. Dette betyr blant 
annet at sikring av økologiske systemer, 
opprettholdelse av livskvalitet, helse, innflytelse 
og medvirkning, opprettholdelse av velferd og 
levekår, god ressursforvaltning, ressursbruk 
og produksjon er sidestilte interesser som skal 
avveies mot hverandre. Avveiingen må skje ut 
fra lokale muligheter og begrensninger.

Balansert utvikling har også blitt et innarbeidet 
begrep, som bør gis et bredt innhold. En region 
i balanse kan forstås som en region hvor ulike 
samfunnsaktører kompletterer hverandre 
og samhandler til felles beste, og hvor 
fellesressursene er godt fordelt. Samtidig skal 
regionen utvikles, så den minst opprettholder 
sin konkurransekraft og sitt velferdsnivå, og 
derfor vil gamle balanser stadig forrykkes 
mens nye må skapes. Balansert utvikling er 
derfor et perspektiv som kan benyttes både 
for økonomiske og strategiske faktorer og for 
velferdsrelaterte faktorer.

5 .3 Forutsetninger og utfordringer mht  
 balansert og bærekraftig utvikling 
Det er som nevnt mange faktorer som 
påvirker grunnlaget for bosetting og velferd 
i regionen. I sum slår dette over tid ut i den 
demografiske strukturen. Ved å se hvordan 
den har utviklet seg i tiårene fram til i dag, 
får man en indikasjon på retning og omfang 
av endringskreftene, og hvor bærekraftig 
nåværende struktur er. Oppgaven blir da 
å vurdere om dette er noe man reelt sett 
kunne ha gjort noe med, eller om det er 
noe som nødvendigvis ble sånn, gitt vårt 
samfunnssystem og våre styringsidéer. 
Motsatt: var det noe man faktisk gjorde, og 
som ga klare motstrøms resultater? Ser man 

på framskrivinger for de neste tiårene, blir 
oppgaven den samme: hva kan man reelt sett 
påvirke? I begge tilfeller får man en indikasjon 
på hvilke samfunnsmessige realiteter 
innsatsen må rettes mot hvis man vil prøve 
å påvirke eller styre utviklingen i en bestemt 
retning. 

Figuren ovenfor viser hvordan 
befolkningsendringen har vært i ulike 
deler av Trøndelag i de 14 årene etter år 
2000. Den viser et klart mønster. Grovt 
sett er det områdene som faller langs den 
nord-/sørgående aksen ut fra Trondheim 
som har den største befolkningsveksten, 
mens det er i områdene utenfor man har 
befolkningsnedgang. Unntakene er blant 
annet Hitra og Frøya i Sør-Trøndelag og 
Vikna i Nord-Trøndelag. Dette er kommuner 
som har hatt en sterk sysselsettingsvekst 
drevet av havbruksnæringen, og hvor 
befolkningsøkningen i stor grad skyldes 
arbeidsinnvandring. 

Hvordan blir utviklingen de neste 25 årene? 
Det er det selvfølgelig ingen som vet. 
Kanskje er det mest sannsynlig at dagens 
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utviklingstrekk fortsetter? Figuren nedenfor 
er i så fall hva Statistisk Sentralbyrå anslår 
i sitt såkalte MMMM-alternativ (basert på 
Middels fruktbarhet, Middels levealder, Middels 
innenlandsk flytting og Middels innvandring).

Kan dette benevnes som balansert eller 
bærekraftig utvikling? Ved nærmere ettersyn 
er bildet kanskje ikke fullt så grønt som det 
ser ut. Mange av kommunene antas riktig 
nok å få befolkningsøkning, men det er svært 
store forskjeller i hvor stor denne økningen 
blir. Summerer man dette over et lengre 
tidsrom, kan det se ut som at det er visse 
sjølforsterkende mekanismer ute og går, 
som over tid kan forskyve styrkerelasjonene i 
regionen. Fyller man ut bildet med statistikk 
som viser alders- og kjønnsbalansen17, blir 
disse utfordringene enda tydeligere, og enkelte 
steder ganske bekymringsfulle.

Tilgangen til arbeid er den store driveren for 
befolkningsutviklingen i kommunene, enten i 
form av tilgjengelige arbeid i kommunen eller 
ved kort pendlingsvei til arbeidsplasser i nær-
liggende kommuner. Trøndelag er på mange vis 
en ganske «komplett» region, med stor bredde 
av naturmiljø og naturgitte ressurser, og et ut-
dannings- og forskningsmiljø som dekker alle 

nivå og alle sentrale fagfelt. Næringsmessig 
er dette et godt utgangspunkt for å skape et 
balansert og bærekraftig samfunn, med boset-
ting og aktivitet i ulike samfunnstyper rundt om 
i hele regionen. Gode kommunikasjoner som 
knytter dette sammen er imidlertid en viktig 
forutsetning for at regionen skal kunne utvikle 
seg slik.

Sysselsettingsutviklingen i de ulike delene 
av Trøndelag viser imidlertid at det selv i en 
”komplett” region som Trøndelag er krevende 
å opprettholde en god balanse. Det er mange 
områder som har hatt svak eller negativ sys-
selsettingsutvikling siden år 2000. Dette er en 
underliggende faktor for mye av den proble-
matiske befolkningsutviklingen som framgikk 
foran, og som bl.a. via skjev befolkningssam-
mensetting utfordrer bærekraften i disse 
samfunnene på en rekke områder. Spørsmålet 
er om en sammenslåing av de to fylkene vil 
gjøre balansen i Trøndelag skjevere eller mer 
likevektig enn om de består som før, gitt de 
utviklingstendensene som figurene foran indi-
kerer. Svaret synes å være at en sammenslåing 
er det som best kan knytte sammen Trøndelag 
på en helhetlig, balansert måte. 

17 Statistikk som viser dette, samt mange andre interessante faktaopplysninger om Trøndelag, er å finne i Fakta om
 Trøndelag – Statistikk som grunnlag for regional planstrategi (2015), utarbeidet av NTFK og STFK. De to figurene om 
 befolkningsendring, samt den nedenfor om sysselsetting, er hentet derfra.
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I vektskålen finner vi på den ene siden Trond-
heimsområdet, som er Trøndelags tettest 
befolkede, med en mengde spesialiserte funk-
sjoner, og er regionens ubestridte sentrum. På 
den andre siden finner vi distriktene, hvor de 
fleste naturressursene finnes, og for å dra full 
nytte av dem må det bo folk der ressursene 
er. For at dette skal balansere kreves det god 
kobling mellom sentrum og distriktene for at 
regionen skal kunne håndtere og videreutvikle 
hele næringskjeder fra ressursuthenting, bear-
beiding og foredling, fram til salgbart produkt 
som skal markedsføres og transporteres til 
markedet eller eksporteres. Den store befolk-
ningskonsentrasjonen i Trondheim og byens 
nærområde representerer i seg selv et stort og 
konsentrert marked for resten av Trøndelag. 
Det gjelder alt fra ”kortreiste” landbrukspro-
dukter til turisme, kulturnæringer, bygg- og 
anleggsvirksomhet osv. 

Trøndelag har ingen konkurrerende storby til 
Trondheim. Utenfor Trondheim er det relativt 
svake senterdannelser, noe som er uheldig når 
vi skal knytte Trøndelag mer sammen. For å 
sikre en balansert regional bosetting bør det 
være senterfunksjoner på et visst nivå flere ste-
der i regionen. Det bør derfor søkes utviklet at-
traktive «regionale tyngdepunkt»/regionsentra 
som kan betjene sitt nærmeste omland med 
spesialiserte butikker, tjenester, kulturtilbud 
osv, og med god kommunikasjonstilknytning. 

Lokalisering av administrasjonen i et nytt Trøn-
delagsfylke er av de ting som har betydning for 
den balansen som her omtales. 

5 .4 Fylkeskommunens rolle som  
 samfunnsutvikler 
Plan- og bygningsloven tildeler fylkeskom-
munen rollen som den sentrale regionale 
utviklingsaktøren. Det innebærer at fylkeskom-
munen skal være ledende pådriver og koordi-
nerende instans for:

• å framskaffe tilfredsstillende analyser og 
kunnskapsgrunnlag relatert til regionens 
utfordringer, utviklingsbehov osv. 

• å utvikle mål og prioriteringer for regio-
nens utvikling, samt å sørge for tiltak som 

bidrar til at regionale og lokale ressurser 
blir best mulig utnyttet.

• å utvikle og ”orkestrere” et bredt og slag-
kraftig regionalt utviklingsapparat, jfr pkt 
2.2 foran. 

Dette betyr bl.a. at fylkeskommunen har ansvar 
for å etablere møteplasser og lede regionale 
partnerskap. Slike partnerskap skal medvirke 
til å sikre helhetlige løsninger og samlet res-
sursinnsats. Partnerskap oppleves som nyttige 
i arbeidet med å løse fylkeskommunens opp-
gaver og rolle. De to Trøndelagsfylkene deltar 
da også i en rekke felles partnerskap, hvor 
mange er etablert for oppfølging av strategier 
fylkeskommunene har laget sammen (bl.a. ma-
rint partnerskap, kulturnæringsforum). 

I Trøndelag spiller dessuten Trondheim kom-
mune ofte en rolle i dette, pga sin størrelse 
og funksjonelle tyngde. Trøndelagsrådet er et 
samarbeidsorgan hvor bl.a. de to fylkeskom-
munene samt fylkeshovedstedene Trondheim 
og Steinkjer deltar. I de senere årene har også 
Trøndelagsmøtet blitt en viktig arena for å drøfte 
Trøndelags utfordringer og muligheter.

En undersøkelse fra 201318 tyder imidlertid på 
at disse samarbeidsordningene i begrenset 
grad makter å skape omforente og bredt for-
ankrede strategier for Trøndelag. Intervju av 29 
sentrale utviklingsaktører i Trøndelag viste at 
de har høyst sprikende oppfatninger både av 
utfordringer og muligheter, og at det ikke forelå 
noe felles tankesett om misjon, mål eller stra-
tegier på vegne av Trøndelag. Rapporten antar 
at dette er en effekt av at man ikke har greid 
å etablere Trøndelag som strategisk enhet i 
institusjonell forstand, med arenaer hvor slike 
felles tankesett kan utvikles. 

Vil samling av de to fylkeskommunene til et nytt 
fylke, gjøre det lettere å etablere Trøndelag som 
strategisk enhet i slik institusjonell forstand? 
Det er vanskelig å forutsi, men antakelig vil det 
være en fordel at det på en rekke sentrale om-
råder blir én styrende aktør i stedet for to, at 
disse representerer hele Trøndelag, og har som 
oppgave å ivareta hele Trøndelags interesser. 
Bedre geografisk samsvar mellom fylket og den 

 18 J O Vanebo og E Bergh: Trøndelag som strategisk enhet? HiNT-utredning 154 (2013)
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funksjonelle regionen bør dessuten kunne styr-
ke fylkeskommunens lederrolle mht samfunns-
utviklingen i regionen. Det bør være en sentral 
oppgave i organiseringen av en ny fylkeskommu-
ne å utforme en samfunnsutviklingsrolle som 
utnytter disse nye forutsetningene.

Et godt og konstruktivt samarbeid med Trond-
heim kommune vil være viktig i denne forbindel-
sen. Hensynet til storbyens posisjon i den nasjo-
nale «konkurransen» versus dens innsats for å 
sikre livskraft i regionen, krever avveining. Det er 
heller ikke slik at en by i vekst uten videre funge-
rer som «motor» for den øvrige regionen19. For 
at dette skal lykkes kreves det bevisst samarbeid 
og tilrettelegging mellom partene. 

Fylkeskommunene har ikke bare ansvar for 
regional planlegging, men har også ansvar 
for tjenesteyting, bl.a. videregående skole, fyl-
kesveier, kollektivtrafikk, kultur og tannhelse. 
Dette er viktige tjenester i regional utviklings-
sammenheng. Noen av dem utfordres av for-
slag fremmet i den Oppgavemeldingen som 
regjeringen la fram for Stortinget våren 2015. 
Her åpnes det for at storbyene kan gis ansvar 
for videregående skole og kollektivtrafikk. 
Stortinget hadde visse innvendinger til dette, 
men ga likevel åpning for slike løsninger. Hvis 
Trondheim velger å benytte seg av muligheten, 
vil det som nevnt i pkt 2.4 bety fragmentering 
av viktige virkemidler som trengs for å ska-
pe helhetlig Trøndelagspolitikk på sentrale 
utviklingsområder. I et sammenslått fylke vil 
fylkeskommunen bedre kunne danne motvekt 
mot en slik utfordring.

5 .5 Regional planlegging som redskap 
Planlegging innebærer i prinsippet å lage et gjen-
nomtenkt og omforent opplegg (en plan) for fram-
tidige tiltak, disposisjoner osv. Et budsjett er like 
mye en plan som en arealplan eller byggeplan. 
Sånn sett har fylkeskommunen mange planer 
som har med regionen og dens utvikling å gjøre.

Det er særlig to lover som er viktig i denne 
sammenhengen:

• Kommuneloven

• Plan- og bygningsloven

Kommuneloven har bestemmelser om fylkes-
kommunens økonomiske disponeringer, med 
krav om å vedta både årsbudsjett og flerårig 
økonomiplan. Her bestemmes hvor mye penger 
som skal brukes på forskjellige saksområder 
(f.eks fylkesveier), hvilke tiltak som skal pri-
oriteres innenfor disse igjen. Ved at planene 
underlegges offentlig behandling og debatt, vil 
regionale interesser ha mulighet til å påvirke 
de beslutningene som fattes.

Plan- og bygningsloven bestemmer at fylkes-
kommunen har ansvar for den regionale 
samfunnsplanleggingen. Etter som mange av 
de faktorene som trengs for å skape utvikling 
i fylket bestemmes over av andre, vil en del av 
planansvaret være å bringe disse sammen i 
partnerskap. Mye av planleggingsprosessene 
får dermed karakter av forhandling, og dette 
setter preg på de resulterende planene. 

Hensikten med denne planleggingen er å 
skape en helhet av de mange tiltakene som 
iverksettes. Plan- og bygningslovens § 3-4 
peker på noen viktige forhold som hører med  
i helhetsvurderingen:

”Regional planlegging har til formål å stimulere 
den fysiske, miljømessige, helsemessige, økono-
miske, sosiale og kulturelle utviklingen i en regi-
on. Regional planmyndighet har ansvaret for og 
ledelsen av arbeidet med regional planstrategi, 
regionale planer og regional planbestemmelse 
etter reglene i kapittel 7 og 8. (…)”

Arealplanleggingen er en del av dette. Den 
regulerer arealbruken på visse områder av 
regional betydning. Her har fylkeskommunen 
rolle som myndighet, og kan i visse 
sammenhenger fastsette hva som skal 
gjøres gjeldende. Men også i denne rollen er 
det i planleggingsprosessen utstrakt dialog 
og forhandling med andre myndigheter, 
interessenter osv. Bl.a. har en del statlige 
sektormyndigheter innsigelsesrett overfor 
regionale myndigheters planer.

Felles for alle disse regionale planoppgavene 
er altså at de ivaretas gjennom dialog, offentlig 
innsyn og mulighet for innbyggere og interes-
senter til å uttale seg og evt påklage vedtak. 

19 Jfr. Menon-rapport 3:2015 Samspillet mellom by og omland som kilde til økonomiske vekst.
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Det er m.a.o. en demokratisk planleggings-
form. I den praktiske handteringen kan det ha 
dannet seg ulike tradisjoner og vurderings- 
måter i de to fylkeskommunene, slik at vi etter 
en sammenslåing kan sitte igjen med planer 
med ulik innretning i nord og sør. Iht Innde-
lingslova skal bl.a. regionale arealplaner etter 
PBL fortsatt gjelde inntil de blir endret gjen-
nom nye vedtak. Endring av slike planer er en 
ganske arbeidskrevende prosess.

Planer som er laget felles for de to trøndelags-
fylkene (etter hvert har det blitt ganske mange 
av dem) vil naturlig nok være uproblematisk 
å videreføre etter en sammenslåing. For de 
planene som ikke er laget felles er det derimot 
behov for gjennomgang, for å harmonisere 
planform og innhold. Her kan det ligge både en 
arbeidsmessig og politisk utfordring som må 
gis oppmerksomhet.

5 .6 Fylkeskommunenes rolle i  
 næringsutviklingen 
Fylkeskommunenes rolle som tilrettelegger 
og pådriver for næringsutvikling er inkludert i 
samfunnsutviklingsrollen, og innebærer bl.a.:

• Utarbeidelse av næringspolitiske mål og 
strategier

• Forvalte økonomiske utviklingsmidler

• Forvalte/tilrettelegge juridiske virkemidler

• Drive arenabygging og kopling av aktører 
og satsinger

Selv om næringsutvikling henger tett sammen 
med utvikling av andre samfunnsområder, ut-
gjør det et eget og viktig saksområde for  
fylkeskommunene, knyttet til en rekke opera-
tive oppgaver. Det utarbeides en rekke planer 
på området, og det disponeres betydelige mid-
ler. De to fylkeskommunene har lenge hatt et 
omfattende samarbeid, ettersom de dekker en 
ganske overlappende næringsgeografi, og har 
en rekke felles planer, bl.a.:

• Felles strategier for olje- og gassektoren

• Internasjonal strategi 2013 - 2016

• FoU strategi for Trøndelag 2012 – 2015

• Reiselivsstrategi for Trøndelag 2008 – 2022

• Strategiplan for kulturnæringer Trøndelag 
2009 – 2016

• Marin strategi for Trøndelag

• Landbruksmelding for Trøndelag

I tillegg har de to fylkeskommunene også egne 
planer.

En stor del av de midlene som disponeres for 
næringsutvikling er statlige midler. I tillegg 
bevilger både STFK og NTFK egne midler. I 
NTFK utgjør eierinntekter fra NTE et betydelig 
beløp, og er en stor del av forklaringen på 
at NTFK bruker vesentlig mer ressurser på 
næringsutvikling i sitt fylke enn hva STFK gjør 
i sitt. Spørsmålet om eierskap og disponering 
av midler fra NTE er ikke med i mandatet for 
denne utredningen, men tas opp i en særskilt 
utredning. Det vises også til kapittel  
7 Økonomiske forhold nedenfor.

Også når det gjelder partnerskap har de to 
fylkeskommunene gått sammen på en rekke 
områder, bl.a. 

• Styringsgruppe for VRI

• Regionalt forskningsfond

• Kontaktforum Reiseliv Trøndelag

• Kulturnæringsforum

• Olje og gass

• Innovasjonsteam Trøndelag

• Kystskogbruket

• Internasjonalt forum

Begge har i tillegg et regionalt partnerskap 
for sitt eget fylke. I sum viser dette at det ikke 
vil medføre vesentlige problemer å etablere 
partnerskap for et samlet Trøndelag.

De fylkeskommunale virkemidlene fordeles 
på en rekke virksomheter som omsetter dem 
til operative tiltak. Innovasjon Norge (IN) er 
fylkeskommunenes bedriftsrettede apparat. 
Fylkeskommunene bevilger hvert år en andel 
av de regionale utviklingsmidlene til IN, som 
bruker midlene til ulike former for tilskudd, 
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lån og garantier rettet mot næringslivet. 
Dessuten tildeles det årlig midler til utvalgte 
organisasjoner som arbeider med regional 
næringsutvikling, bl.a. næringshager, 
inkubatorer, Trøndelag Reiseliv AS, VRI, 
Regionalt Forskningsfond mv. 

Ved en sammenslåing av de to Trøndelags-
fylkene vil mye av dette endres, som følge 
av at flere av samarbeidsorganisasjonene 
mest sannsynlig også vil bli omstrukturert/
sammenslått. I tillegg er kommunestrukturen 
satt i spill gjennom kommunereformen. Dette 
vil gi en krevende overgangsfase, men trolig et 
tyngre og mer oversiktlig tiltaksapparat på sikt. 
Det vil imidlertid kreve en grundig avveining 
å fastlegge den framtidige lokaliseringen av 
det fylkeskommunale tiltaksapparatet. En 
balansert utvikling av regionen krever god 
fordeling av også av disse ressursene. Kanskje 
vil kompetansesentra i distriktene kunne være 
en løsning. 

Trondheimsregionen har gjennom sitt 
næringsråd og næringsfond til dels jobbet 
med parallelle aktiviteter til det STFK og IN 
gjør. Dette skaper uklarhet og utfordrer til 
en viss grad fylkeskommunens regionale 
samordningsrolle. At også kommuner i 
Nord-Trøndelag (Stjørdal og Leksvik)  er 
med i Trondheimsregionen, bidrar til dette. 
I et samlet Trøndelag vil ikke det sistnevnte 
spille noen rolle, men at en delregion med 
ca 2/3 av Trøndelags befolkning har etablert 
forvaltningsstrukturer som til en viss grad 
konkurrerer med fylkeskommunens, kan 
på sikt undergrave arbeidet med å skape et 
Trøndelag i balanse. Utfordringen vil imidlertid 
ikke være mindre om Trøndelag fortsatt er delt 
i to fylker.  

De videregående skolene representerer viktige 
kompetansenav i sine områder, og utgjør i 
sum en viktig del av kompetansegrunnlaget 
for regionens samfunns- og næringsliv. 
Det er viktig at studietilbudet er i tråd med 
det framtidige behovet i arbeidslivet, og at 
innholdet er oppdatert. Skolene spiller også 
en viktig rolle i å legge til rette for opplæring 
og integrasjon av et stadig større antall 
innvandrere. I begge fylkene er det dessuten 

næringsutviklingsprosjekt/-aktiviteter knyttet 
til videregående skole. Et felles Trøndelagsfylke 
kan gi grunnlag for flere spesialiserte tilbud av 
type «Blått kompetansesenter» på Frøya. 

5 .7 Fylkeskommunenes tiltenkte 
samfunnsutviklerrolle i ny Regionreform 
I Oppgavemeldingen, som ble lagt fram for 
Stortinget våren 2015, er det en drøfting av 
regionalt nivå, og skissemessige vurderinger 
av hvilke oppgaver dette nivået kan ha i 
framtida. Samfunnsutviklerrollen gis her en 
sentral plass. Drøftingen baseres i stor grad 
på vurderingene i Amdamrapporten, hvor det 
angis tre sett kriterier for regioninndeling som 
grunnlag for utøvelse av rollen som regional 
samfunnsutvikler: 

1. Muligheten for å utøve et helhetssyn 
og unngå utilsiktede konsekvenser av 
sektorvedtak.

2. Regionenes funksjonalitet og 
homogenitet, blant annet med 
hensyn til bo- og arbeidsmarked og 
næringssammensetning.

3. Felles identitet. Forutsetning for at 
befolkningen skal identifisere seg med 
region og regionsenter.

I meldingen viste departementet til at 
fylkeskommunene allerede har en sentral 
rolle med hensyn til regional utvikling, 
gjennom blant annet ansvaret for regional 
planlegging etter plan- og bygningsloven. Dette 
innebærer et samordningsansvar gjennom 
planprosesser, for alle sektorer, og med vekt 
både på territoriell/horisontal samordning og 
på vertikal samordning mellom kommune, 
fylkeskommune og stat.

Ved å vektlegge samfunnsutviklingsper-
spektivet sterkere mente departementet 
at man kan styrke regionene i rollen som 
samfunnsutviklere, gjennom å utvikle 
mulighetene til å koordinere ulike sektorers 
innsats innenfor regionen. Forutsetningene 
for å innta en strategisk samfunnsutviklerrolle 
er imidlertid tett knyttet til regional struktur. 
Departementet mente at større regioner vil 
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kunne styrke samhandlingen mellom stat 
og region og slik kunne bidra til en bedre 
sektorsamordning. Færre regioner gir 
færre enheter for staten å forholde seg til, 
samtidig som det kan gi enheter med sterkere 
fagmiljøer som kan se større områder og 
prosesser i sammenheng.

Departementet ga imidlertid ingen synspunkt 
hvordan dette skal gis praktisk innhold, men 
uttrykte at videreutvikling av det regionale 
folkevalgte nivået som samfunnsutvikler 
kan gi en mer målrettet og virkningsfull 
innsats enn en videreutvikling av regionene 
som tjenesteprodusent. At en sterk 
samfunnsutviklerrolle krever at man også har 
hand om visse sentrale tjenesteområder, ble 
som tidligere nevnt oversett av departementet.
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6 . Organisasjon og administrative forhold
Oppdraget: En sammenslåing av fylkene vil berøre mange ansatte. Ny organisering vil kunne bety 
endring av arbeid, bortfall av arbeid og endret lokalisering. Løsninger som vil ivareta organisasjonenes 
og de ansattes behov må drøftes. Det forutsettes at ingen ansatte skal sies opp som følge av prosessen. 
En ny region vil også gi muligheter til å etablere nye arbeidsmåter og nye typer samhandling i regionen. 

6 .1 Organisatoriske rammer 
Den nærmere organiseringen av et nytt Trønde- 
lagsfylke må ta utgangspunkt i de føringene 
som kommer med sammenslåingsvedtaket 
i fylkestingene våren 2016, først og fremst 
lokaliseringsløsning. Det planlegges også å 
søke om å få nye oppgaver (via Forsøksloven), 
jfr pkt 2.5 foran, men de oppgavene det søkes 
om i første omgang vil ikke ha organisatoriske 
konsekvenser av vesentlig betydning. Det 
kommer i tillegg signaler fra Storting og 
regjering om å styrke fylkeskommunenes rolle 
som samfunnsutvikler gjennom tildeling av 
nye, ennå ikke definerte, oppgaver. 

Det er innenfor disse overordnede rammene, 
som blir endelig fastlagt først gjennom 
prosessen som vil skje etter at denne 
utredningen er ferdigstilt, at den nye 
fylkeskommunens organisasjon skal utvikles. 
I tillegg er det også noen andre viktige 
funksjonskrav og hensyn som vil være førende. 

Ett av dem er å ivareta nærheten til innbyggere, 
tjenestebrukere og samarbeidspartnere på en 
god måte. Når dette framheves, er det fordi 
dette blir en særlig utfordring for et samlet 
Trøndelagsfylke, som får stor utstrekning og en 
svært variert nærings- og bosettingsstruktur.

Et annet viktig hensyn å ivareta er regional 
balanse mht sysselsetting og kompetanse, 
samt balansere de mange ulike perspektiv 
på regional utvikling som nødvendigvis vil 
forekomme i et så stort og variert område.

I sum peker dette mot at lokalisering av 
den nye fylkeskommunens virksomhet 
vil være en sentral problemstilling, som 
berører så vel dens legitimitet som dens 
samfunnsutviklingsevne, dens nærhet til sine 
mange brukere og øvrige interessenter osv. 

Det hører imidlertid også med i det framtids-
bildet som den nye fylkeskommunen skal 
utformes for å møte, at det skjer omfattende 
endringer både lokalt og globalt på viktige 
områder. Endringer i klima og teknologi vil gi 
krevende utfordringer for fylkeskommunene 
i årene som kommer. Omfattende omstruk-
turering av offentlig sektor er en annen type 
utfordring, men vil like fullt kreve betydelig 
oppmerksomhet og omstillingsevne, og 
må hensyntas når den nye organisasjonen 
utformes. I første omgang må det bl.a. legges 
til rette for en god overgang for de ansatte, for 
å sikre kontinuitet og opparbeidet kompetanse. 
I neste omgang blir det viktig å gjøre gamle 
og nye ansatte til del av en organisasjon som 
i ennå større grad enn i dag vil kreve deling av 
kompetanse. 

De forholdene som er nevnt foran drøftes 
nærmere nedenfor.

6.1.1 Politisk styringsmodell 
Den politiske styringsmodellen får organisa-
torisk betydning først og fremst fordi de to 
aktuelle modellene har ulik kobling til det 
administrative apparatet.

I den tradisjonelle formannskapsmodellen er 
det i prinsippet et klart skille mellom politikk 
og administrasjon. Etter denne modellen skal 
fylkestinget ansette en administrasjonssjef 
som den øverste leder for den samlede 
fylkeskommunale administrasjon. (KL §22) 
Denne administrasjonssjefen skal påse at de 
saker som legges fram for folkevalgte organer 
er forsvarlig utredet, og at vedtak blir iverksatt. 
(KL §23).

I den parlamentariske modellen er det derimot 
et politisk valgt fylkesråd som er øverste 
ledelse av den samlede fylkeskommunale 
administrasjonen. I formell forstand bortfaller 
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da ordningen med administrasjonssjef (KL 
§19), og det er fylkesrådet som skal påse at de 
saker som legges fram for folkevalgte organer 
er forsvarlig utredet, og at vedtak blir iverksatt 
(KL §20).

De to styringsmodellene vil i praksis være  
ganske like når det gjelder selve de admini-
strative funksjonene og deres organisering. 
Her er det først og fremst funksjonelle krav 
som vil være førende. Forskjellen vil først og 
fremst ligge i muligheten for mer ”politiserte” 
saksutredninger og innstillinger fra et fylkesråd 
enn fra en ”nøytral” administrasjonssjef. 
Tilsvarende vil man kunne få en mer politisk 
bundet administrasjon, hvor det blir spørsmål 
om i hvilken grad opposisjonen kan ha kontakt 
med administrasjonen, samt få hjelp i sin 
oppfølging av saker. Videre har det vært en 
debatt omkring Offentlighetslovens anvendelse 
på saker til fylkesrådets forberedende møter, dvs 
om dette skal ses som tilhørende fylkesrådets 
administrative rolle eller dets rolle som 
folkevalgt organ.

I UiN-rapport 4/2014 hevdes det at 
parlamentarisme gir dyrere drift: 

”Parlamentarisme innebærer at driften blir 
dyrere. Medlemmene i kommunerådet er 
selvsagt heltidspolitikere, siden de skal overta 
administrasjonssjefens posisjon og dennes 
instruksjonsrett over de ansatte. Erfaringene 
fra enkelte av byene og fylkeskommunene 
med parlamentarisk styring viser at dette 
skjer uten at det blir noen reduksjon i den 
administrative staben. Administrasjonssjefen 
fortsetter gjerne som administrativ leder 
med noen andre funksjoner. I byene med 
parlamentarisme var det også ansatt et betydelig 
antall politiske rådgivere. Disse bidro også til å 
øke utgiftene. Når posisjonens stilling styrkes 
med mange stillinger, vil politikerne tilhørende 
opposisjonspartiene kreve mottiltak for å 
tilfredsstille kvavet om ”kontorplass”. Dette 
bidrar i neste runde til at disse tiltakene til 
frikjøp og ansettelse av politiske rådgivere til at 
utgiftene øker.”20

Velger man parlamentarisk modell i den 
nye fylkeskommunen, og den politiske delen 

av det administrative systemet medfører 
en del økte kostnader, kan det gå ut over 
rammene for å handtere de administrative 
overgangskostnadene som av ulike 
grunner følger med en sammenslåing. Den 
kostnadsmessige ”overgangspukkelen” vil 
med andre ord gi ekstra press på den samlede 
økonomien.

Valg av styringsmodell kan ha en viss betydning 
for rekrutteringen til det sentrale politiske 
styringsorganet. I formannskapsmodellen 
vil fylkesutvalgets medlemmer velges blant 
fylkestingets medlemmer, og utøve kun en 
politisk rolle. Krav om fast tilstedeværelse ved 
administrasjonssenteret blir dermed antakelig 
mindre enn i den parlamentariske modellen, 
hvor fylkesrådene også er administrative 
ledere. Fylkerådene trenger dessuten ikke å 
være medlem av fylkestinget, dvs kan velges 
fritt blant fylkets innbyggere. Om praktiske 
grunner tilsier at den ene modellen vil gi 
en sterkere geografisk konsentrasjon av 
medlemmene i styringsorganet enn den andre 
i et så stort fylke som det nye Trøndelagsfylket, 
er det bare erfaringen som kan gi svar på. 
Her nevnes det bare som en mulighet å være 
oppmerksom på.

6.1.2 Lokalisering 
Når det skal etableres en samfunnsutviklende 
og tjenesteytende folkevalgt enhet som skal 
være representativ, tilstedeværende og opera-
tivt i et stort, sammenslått Trøndelagsfylke, vil 
lokalisering være et sentralt tema. Ulike pro-
blemstillinger knyttet til lokalisering er da også 
en rød tråd gjennom det meste av denne utred-
ningen. I dette kapitlet om Organisering og ad-
ministrative forhold vil lokaliseringsspørsmålet 
særlig være relatert til: 

• Regional oppgaveløsing og tilstedeværelse 
(se 6.2 nedenfor)

• Administrasjonssenter, dvs lokalisering 
av politisk og administrativ ledelse (se 6.3 
nedenfor)

Administrative støttefunksjoner tas opp sær-
skilt i kapittel 9.

20 Saxi & al: Parlamentarisme i norske byer og fylkeskommuner i et sammenlignende perspektiv. UiN-rapport 4/2014, s. 130

59



6 .2 Regional oppgaveløsing og 
 tilstedeværelse  
Hvordan man lokaliserer virksomheten i den 
nye fylkeskommunen vil ha betydning for dens 
oppgaveløsning, bl.a. mht:

1. Nærhet og tilgjengelighet for innbyggere, 
tjenestebrukere og samarbeidspartnere

2. Regional balanse mht sysselsetting, kom-
petanse og perspektiv på regional utvikling

3. Symbolsk 

4. Transportmengde og klimakonsekvenser

5. Kostnadseffektivitet

6.2.1 Nærhet og tilgjengelighet for innbyggere, 
tjenestebrukere og samarbeidspartnere 
Nærhet til innbyggere, tjenestebrukere og 
samarbeidspartnere blir en særlig utfordring for 
et samlet Trøndelagsfylke, som får et areal på 
over 41.000 km2, og blir Norges nest største i 
utstrekning. Samtidig bor ca 2/3 av Trøndelags 
befolkning i den såkalte Trondheimsregionen, 
som med ca 6.100 km2 bare utgjør ca 15% av 
Trøndelags areal. Den nye fylkeskommunen 
må organiseres slik at den både er synlig og 
gir tilfredsstillende nærhet og utviklingsstøtte 
i en stor spredtbygd del, og samtidig har sterk 
tilstedeværelse i en relativt tett befolket og 
næringsmessig tung del. Hvis fylkeskommunen 
skal ha troverdighet som en samfunnsutvikler 
som ivaretar hele regionen, peker det 
mot en eller annen form for desentralisert 
organisering, som kan balansere disse 
hensynene. 

Fylkeskommunens forskjellige tjeneste-/
funksjonsområder har ulik betydning for 
ulike interessenter, noe en desentralisert 
løsning må avspeile. Funksjoner som har 
begrenset ekstern kontaktflate kan lokaliseres 
ganske uavhengig av nærhetskriteriet. Noen 
funksjoner er også desentralisert av natur, 
slik som videregående skoler og tannhelse. 
Mange viktige utviklingspartnere er derimot 
sentralt lokalisert, og nærhet til dem 
tilsier tilsvarende sentral lokalisering for 
tilknyttede funksjoner. I sum ser det ut til at 
den sterke konsentrasjonen av innbyggere, 
tjenestebrukere og viktige samarbeidspartnere 

i Trondheimsregionen vil kreve relativt sterk 
tilstedeværelse i Trondheim på de fleste 
områdene, både politisk og administrativt.

Utredningsmandatet peker på Steinkjer og 
Trondheim som de eneste lokaliseringsal-
ternativene for sentraladministrasjonen. En 
funksjonsfordeling vil derfor være konsentrert 
om disse stedene, noe som tas opp nærmere i 
pkt 6.3 nedenfor. Men det bør vurderes om det 
også kan være tjenlig med tilrettelagte kon-
taktpunkter ut over dette, f.eks ved noen av de 
videregående skolene. Det er langt fra Trond-
heim til Oppdal, og fra Steinkjer til Leka. Hvis 
fylkeskommunene dessuten tildeles nye opp-
gaver som følge av en regionreform, kan dette 
behovet bli forsterket. 

6.2.2 Regional balanse mht sysselsetting, kom-
petanse og perspektiv på regional utvikling

Balansert utvikling i et samlet Trøndelag kre-
ver innsats for å understøtte både distriktene 
og sentrale områder. I dette vil fylkeskommu-
nens egen organisasjon og sysselsetting ha 
betydning, og relativt mest i distriktene. Mens 
sentrale og først og fremst administrative funk-
sjoner antas å bli fordelt mellom Steinkjer og 
Trondheim, vil desentraliserte tjenester som 
videregående skole og tannhelse, være loka-
lisert i hele Trøndelag. Når disse tjenestene 
skal samkjøres i en ny fylkeskommune, er det 
viktig at deres lokaliseringsmessige effekter 
overveies. Helst bør man ha en idé om en viss 
balansert struktur både for sysselsetting og 
kompetanse, kanskje omkring bestemte knute-
punkt, jfr pkt 5.2.  

I denne store geografien vil man også ha ulike 
perspektiv på samfunnsmessige utfordringer 
og løsninger. Den nye fylkeskommunen bør 
derfor søke å organisere sin desentraliserte 
tilstedeværelse slik at disse perspektivene kan 
komme til uttrykk og bidra til et fruktbart per-
spektivmangfold.

6.2.3 Symbolsk betydning 
I tillegg til den funksjonelle betydningen av 
de organisatoriske momentene i foregående 
punkt, kan en desentralisert tilstedeværelse 
også brukes som et bevisst uttrykk for at alle 

6 .  O R G A N I S A S J O N  O G  A D M I N I S T R A T I V E  F O R H O L D

60



innbyggere og virksomheter ønskes inkludert 
i det trønderske fellesskapet. Det er viktig 
å understreke likeverd, og at stolthet og 
tilhørighet kan være basert på ulike verdier 
og fortrinn. Dette kan forsterkes gjennom 
arkitektoniske grep, navnsetting, aktiviteter i 
fylkeskommunens lokaliteter osv. 

6.2.4 Transportmengde og klimakonsekvenser 
En desentralisert tilstedeværelse i hele Trønde-
lag vil kunne kreve enkelte organisatoriske løs-
ninger som ikke er de mest rasjonelle i snever 
økonomisk forstand, men som samlet ivaretar 
viktige samfunnsmessige verdier og hensyn. 
Det kan f.eks innebære en viss dublering av 
funksjoner, og mer transport av ansatte enn 
strengt tatt nødvendig, noe som også har en 
miljømessig side. Her må man imidlertid også 
medregne innbyggernes, tjenestebrukernes og 
samarbeidspartnernes transport og tidsbruk 
i forhold til fylkeskommunens lokalisering. 
Muligheten for kollektiv transport vil være en 
faktor i dette, og den muligheten som elektri-
fisering og dobbelspor gir for raskere pendler-
tog Trondheim – Steinkjer, har stor betydning. 
Samlet sett er det vanskelig å beregne seg ut 
av denne problemstillingen, og utformingen av 
den desentraliserte tilstedeværelsen må derfor 
baseres på skjønn.

6.2.5 Kostnadseffektivitet 
En desentralisert virksomhet vil i utgangs-
punktet kunne gi redusert effektivitet pga 
smådriftsulemper (alternativt: at man ikke kan 
utnytte potensielle stordriftsfordeler). Igjen er 
det spørsmål om å balansere effektivitet for 
fylkeskommunen som tjenesteyter mot hva 
som er effektivt for innbyggere, tjenestebrukere 
og samarbeidspartnere, samt mot overordnede 
verdier og hensyn.

I tillegg til det som er nevnt foran, vil antall 
driftssteder som sådan være en kostnadsdriver, 
bl.a. ved at de hver for seg krever et visst 
grunnoppsett av tekniske og organisatoriske 
funksjoner. 

6 .3 Administrasjonssenter 
Oppdraget: Det må tas stilling til organisering av 
et administrasjonssenter i et sammenslått fylke. 
Med administrasjonssenter i tradisjonell forstand 

forstås ”fylkeshovedstad” eller byen/stedet der 
fylkeskommunen ledes fra. Lokalisering av ad-
ministrasjonssenteret kan ha betydning for hvor 
befolkningen opplever at ”makten ligger”, for 
arbeidsplasser, for hvor man oppfatter at tyngde-
punktet i regionen er, eller forhold av mer sym-
bolsk betydning.

Den nye regionadministrasjonen som etableres 
for et samlet Trøndelag må planlegges med ut-
gangspunkt i de fleksible løsningene som nye 
teknologi gir mulighet for.

Organisasjonen må avspeile at det er en helt 
ny enhet som er dannet, og det må legges vekt 
på ordninger som begrenser oppfatninger av at 
”makta” knyttes til et bestemt geografisk sted.

Administrasjonssenterets symbolske betydning 
bør søkes nedtonet, og det må heller fokuseres 
på praktiske og effektive måter for ledelse og 
styring. Det vil være av avgjørende betydning at 
lokalisering av administrasjonssenteret i tradisjo-
nell forstand ikke blir hovedtema i prosessen, da 
dette fort vil overskygge alle de positive gevinster 
en sammenslåing kan gi.

Steinkjer har i dag en betydelig sysselsettings-
andel innen statlig og fylkeskommunal regional 
forvaltning i Nord-Trøndelag. Steinkjers rolle som 
framtidig lokasjon for offentlige arbeidsplasser 
må ivaretas.

Statens organisering

En fylkessammenslåing vil også berøre fylkes-
mannsembetene og arbeids og velferdsforvaltnin-
gen (NAV). Øvrig regional statsforvaltning følger 
ikke fylkesgrensene. Statlige etater kan vurderes 
i sammenheng med en fylkessammenslåing selv 
om oppgavefordelig ikke blir berørt. Det forutset-
tes at en ny region vil få et nytt fylkesmannsem-
bete og at plassering av hovedkontoret for dette 
må ses i sammenheng med de prinsipper som 
omtales i punkt 4 Administrasjonssenter.

6.3.1 Innledende om problemstillingen 
Hver av de to Trøndelagsfylkene har sin ”fyl-
keshovedstad”, dvs byer hvor de to sentrale 
offentlige forvaltningsorganene på fylkesnivå - 
fylkeskommune og fylkesmann – er lokalisert.  
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Nord-Trøndelag har Steinkjer, og Sør-Trøndelag 
har Trondheim. Hver for seg fungerer begge 
byene godt som administrasjonssenter, og vil 
rent forvaltningsmessig kunne gjøre det også 
for et sammenslått fylke, selv om omfanget av 
det nye fylket ville representere visse tilleggs-
utfordringer for begge (verken Fylkeshuset i 
Trondheim eller Fylkets Hus i Steinkjer vil ha 
plass til den samlede bemanningen i en ny 
fylkeskommune). Avvikling av ett av de to admi-
nistrasjonssentrene til fordel for det andre vil 
imidlertid også ha noen andre og mer proble-
matiske konsekvenser. 

Noen av disse konsekvensene er knyttet til at 
disse forvaltningsorganene representerer be-
tydelig sysselsetting i de to byene, derunder 
mange sysselsatte med høy utdanning og 
kompetanse. I et samfunnsmessig utviklings-
perspektiv er dette viktige momenter. Antallet 
bidrar til befolkningsgrunnlaget for vertskom-
munen, mens høyt kompetansenivå og –mang-
fold antas å gi potensiale for utvikling av vekst-
næringer. Betydningen av dette er relativt sett 
større for Steinkjer enn for Trondheim. 

Disse offentlige forvaltningsorganene gir også 
opphav til en betydelig kontakt- og møteak-
tivitet, med en mange – derunder nærings-
messige – ringvirkninger. Avhengig av deres 
relative sysselsettingsandel vil disse offentlige 
arbeidsplassene kunne ha stor velferdsmessig 
betydning for både for vertskommunen og dens 
omland. Dette forsterkes av at en rekke andre 
virksomheter -– offentlige så vel som private og 
ideelle/frivillige – med fylkesvis organisering, 
gjerne er lokalisert i fylkets administrasjons-
sentrum, ofte på grunn av nærheten til nettopp 
de selvsamme regionale forvaltningsorganene. 

Spørsmålet om hvor administrasjonssenteret 
i et nytt Trøndelagsfylke skal ligge, berører 
trolig langt flere enn fylkeskommunen og 
fylkesmannen. Riktig nok har staten de 
senere årene gjennomført en omfattende 
strukturrasjonalisering av sin regionale 
virksomhet, og stort sett forlatt fylket som 
organiserende enhet. Men noe gjenstår, og 
det er dessuten et betydelig antall private og 
ideelle/frivillige virksomheter som er lokalisert 
i de såkalte fylkeshovedstedene.

Nå viser imidlertid redegjørelsen så langt i 
denne utredningen, og særlig de foregående 
punktene i dette kapitlet, at det antakelig 
ikke er tjenlig å samle all virksomhet i 
en ny fylkeskommune på bare ett sted. 
Utfordringsbildet for den nye fylkeskommunen 
er såpass geografisk vidstrakt og komplekst at 
lokaliseringsspørsmålet neppe bør bli et valg 
mellom enten Steinkjer eller Trondheim.

Mens et ønske om at den nye organisasjonen 
skal bidra til å balansere sysselsettings- 
og kompetansesituasjonen i et samlet 
Trøndelag peker klart mot Steinkjer som nytt 
administrasjonssentrum, tilsier forpliktelsen til 
oppfølging av det befolknings- og næringstunge 
Trondheimsområdet tilsvarende sterk og aktiv 
tilstedeværelse i Trondheim. Slike sprikende 
vurderinger melder seg også for andre av de 
funksjonskrav og hensyn som er listet opp 
tidligere. 

Som grunnlag for fylkestingenes 
beslutningsprosess er drøftingen nedenfor 
relatert til tre hovedalternativ for lokalisering:

1. Samle hele den fylkeskommunale 
administrasjonen i Steinkjer.

2. Samle hele den fylkeskommunale 
administrasjonen i Trondheim.

3. Tilstedeværelse både i Steinkjer og 
Trondheim, med formell postadresse og 
de helt sentrale funksjonene lagt til en av 
de to byene. For den øvrige virksomheten 
gjøres det en funksjonsdeling av 
oppgaveløsingen, med lokaliseringsfordel 
for Steinkjer.

I utredningsmandatet er det pekt på at 
en fylkessammenslåing også vil berøre 
fylkesmannsembetene, og at lokaliseringen 
av et nytt fylkesmannsembete må ses i 
sammenheng med de vurderingene som gjøres 
for fylkeskommunens lokalisering. 

Vurderingene for de to forvaltningsorganene 
vil langt på vei være sammenfallende, med 
alternative løsninger som i 1 – 3 foran også 
for fylkesmannen. Men inkluderer man 
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fylkesmannen, vil det også være et fjerde 
alternativ, nemlig å plassere fylkesmannen i 
den ene, og fylkeskommunen i den andre  
byen. Eksempel på en slik løsning finner vi i 
Västra Götalands fylke (län)21 i Sverige, som 
ble opprettet i 1998 ved sammenslåing av 
tre tidligere fylker. Her holder fylkesmannen 
(landshövdingen) til i Göteborg, mens 
fylkeskommunen (landstinget) holder 
til Vänersborg. Benytter man en slik 
løsningsmodell for Trøndelag, blir det 
spørsmål om det er mest tjenlig å lokalisere 
fylkeskommunen eller fylkesmannen i 
henholdsvis Steinkjer eller Trondheim. Dette 
kan i så fall bare skje i dialog med KMD, og det 
er foreløpig helt uvisst om dette er noen reell 
mulighet. 

Også det fjerde alternativet kan inkludere 
funksjonsdeling iht alternativ 3. Her kan 
det igjen vises til Västra Götaland, hvor 
fylkeskommunen altså har hovedsete i 
Vänersborg, men også en betydelig admini-
strasjon i Göteborg. Fylkesmannen har 
tilsvarende en del ansatte i Vänersborg. 

Erfaringsinnhenting fra Miljødirektoratet, som 
har likestilte kontorer i Trondheim og Oslo 
(og med alle funksjoner representert begge 
steder, noe som framholdes som et poeng), 
viser at tilstedeværelse på to steder, som letter 
kontakten for ulike interessentgrupper, faktisk 
kan være formålstjenlig. Den interne delingen 
av funksjoner som dette medfører, avhjelpes 
av moderne kommunikasjonsteknologi og 
gjennomtenkte organisatoriske tiltak, og 
hevdes å være uproblematisk. 

6. 3.2 Ivaretakelse av Steinkjers rolle. 
I følge utredningsmandatet skal Steinkjers 
rolle som framtidig lokasjon for offentlige 
arbeidsplasser ivaretas. Fylkeskommunen 
har imidlertid direkte innflytelse bare på 
lokalisering av den nye fylkeskommunens 
arbeidsplasser. Andre offentlige - primært 
statlige - arbeidsplasser kan det som nevnt 
bare forhandles om, og slik er det stort sett 
også med arbeidsplasser i private og ideelle/

frivillige virksomheter. Trøndelag Forskning 
og Utvikling (TFoU) har på oppdrag av 
Trøndelagsutredningen utarbeidet en oversikt22 
for følgende områder, med særlig vekt på 
Steinkjers situasjon:

1. Kartlegging av antall sysselsatte og 
deres kompetanse i offentlige, private 
og ideelle/frivillige virksomheter med 
fylkesorganisering, som altså kan bli 
berørt når to fylker slås sammen til 
ett. Dessuten vurdering av direkte og 
indirekte sysselsettingsvirkninger i 
Steinkjer hvis administrasjonen i slike 
virksomheter samlet i et felles kontor for 
Trøndelag og dette blir lagt til Trondheim.  

2. Kartlegging av pågående og påtenkte 
strukturendringer i regional stat som 
kan ha konsekvenser for Steinkjer, med 
tilhørende antall sysselsatte og deres 
kompetanse. 

Denne kartleggingen er viktig for at 
fylkestingene skal ha et faktagrunnlag som 
viser hva det dreier seg om når de skal vurdere 
hvordan ” … Steinkjers rolle som framtidig 
lokasjon for offentlige arbeidsplasser skal 
ivaretas”. Samtidig handler ikke dette bare 
om å ivareta Steinkjer. Det knytter sterkt 
an til utredningsmandatets presisering av 
ønsket om ”balansert utvikling” i det nye 
Trøndelagsfylket. Ettersom sysselsetting og 
kompetansearbeidsplasser står sentralt i 
dette, og fylkeskommunens egne ansatte er det 
eneste virkemidlet fylkeskommunen har direkte 
styring av, får det videre betydning.

6.3.3 Sysselsettingskonsekvenser for Steinkjer 
av en fylkessammenslåing. 
TFoU´s kartlegging viser iht tabellen nedenfor 
(hentet TFoU’s rapport), at de virksomhetene 
som omfattes av 1 og 2 foran, har mer enn 
1.470 ansatte i Steinkjer, hvorav over 1.000 
har høyere utdanning. Dette utgjør 14% av alle 
sysselsatte i Steinkjer, og forholdsmessig flere 
av de med høyere utdanning. Om alle disse ble 
flyttet til Trondheim ville det via ringvirkninger 

21 Västra Götaland har vel 1,6 mill innbyggere og et areal på ca 24.000 km2. Det er 49 kommuner i länet, med Göteborg 
 som den største, med ca 545.000 innbyggere. Vänersborg, hvor mesteparten av den fylkeskommunale administra-
 sjonen holder til, har, som niende største kommune, ca 38.000 innbyggere.
22  Sand, Lerfald, Nossum, Stene og Solbakk: Steinkjer som administrasjonssenter. Samfunnseffekter av endringer i 
 fylkeskommune og regional statsforvaltning. (TFoU-rapport 2015: 13)
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isolert sett – og på sikt -  redusere antall 
sysselsatte i Steinkjer med 18%. På kort 
sikt ville nok slike endringer i denne typen 

arbeidsplasser i stor grad slå ut i pendling, 
utdanning/omskolering osv, mer enn i flytting, 
men med utfasing over tid. 

Fylkesorganiserte og statlige arbeidsplasser i Steinkjer og mulige endringer som følge av 
fylkessammenslåing eller annen omstrukturering (Kilde: TFoU´s beregninger).

Kartlegging virksomheter                             TFoU´s vurderinger

Uten høy 
utdanning

1-3 år 
høyere 
utdanning

Mer enn 3 
år høyere 
utdanning

Sum 
ansatte

Fylkesor-
ganiserte 
ansatte

Anslag 
utsatte 
arbeids-
plasser

Arbeids-
plasser 
foreslått til 
Steinkjer

Politiet 25 67 20 112 79 30 0

HINT 23 18 124 165 0 5 0

Jernbaneverket 12 4 0 16 0 4 0

Sum pågående 60 89 144 293 79 39 0

NAV stat og fylke 14 75 48 136 47 30 0

Fylkeskommune adm. 45 42 110 197 184 184 0

Fylkesmannen 27 38 86 151 140 140 0

Annen fylkesorg. stat 5 8 26 39 39 39 0

Annen statlig 238 126 155 519 0 2 37

Interesseorganisasjoner 27 21 14 62 46 41 0

Annen virksomhet 3 21 52 76 32 32 0

Sum annen 359 331 491 1180 488 468 37

Sum alle 419 420 635 1473 567 507 37

Forklaring til tabellen: Til høyre i tabellen er TFoU´s vurderinger når det gjelder antall arbeidsplasser som er 
fylkesorganisert, og hvor mange av disse som nå er ekstra utsatt pga. fylkessammenslåing eller andre pågå-
ende endringer med negativt fortegn, samt til slutt en vurdering av arbeidsplasser som er foreslått eller antas 
kan komme til Steinkjer. Som det framgår av tabellen er all statlig virksomhet som pr dags dato er fylkesvis 
organisert, vurdert som utsatt. 

Gruppen annen statlig virksomhet har ingen fylkesorganiserte arbeidsplasser. Denne gruppen domineres av ak-
tører som allerede har innført regionorganisering som Vegvesenet, Skatt Midt-Norge, NRK, Bufetat, Mattilsynet 
og Kriminalomsorgen. Interesseorganisasjoner gjelder bl.a. fylkesorganiserte virksomheter som LO, 4H, Idrett-
skrets, Røde kors og funksjonshemmedes organisasjoner. Annen virksomhet domineres av Opplæringskontore-
ne som eies av lokale bedrifter, men som samarbeider sterkt utdanningsadministrasjonen på fylkesnivå.

TFoU anslår at et såkalt ”worst case” scenario 
for Steinkjer er at 324 arbeidsplasser ved 
fylkesmannens og den fylkeskommunale 
administrasjon plasseres i Trondheim. 
Dessuten at anslagsvis 71 andre statlige 
arbeidsplasser og 73 utsatte arbeidsplasser 
innen bl.a. interesseorganisasjoner og 
opplæringskontor, følger etter. I så fall 
snakket vi om en første effekt med tap av 468 
arbeidsplasser. Da er pågående endringer 
hos politiet og HINT holdt utenom, mens 
endringer i NAV er inkludert. Ringvirkninger 

vil på sikt kunne øke dette med ytterligere 192 
arbeidsplasser, samt at folketallet reduseres 
med ca 1.200 personer, hvorav 1.000 personer i 
Steinkjer. Korrigert for eventuell effektivisering, 
viser rapporten at den langsiktige gevinsten 
for Trondheimsregionen kan tilsvare tapet i 
arbeidsplasser og bosetting for Steinkjer. 

I tillegg kan man se for seg negative virkninger 
i Steinkjer som følge av at eksisterende 
rekrutteringsproblemer for spesialkompetanse 
forsterker seg.  Gjenværende virksomheter 
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vil en periode kunne ha svært mange 
søkere til ledige jobber innen generell 
offentlig administrasjon o.l.  Rekruttering av 
spesialkompetanse som f.eks. sivilingeniører 
til vegvesenet, jurister til politiet/domstolene, 
doktorgradskompetanse til HINT, osv., 
vil derimot bli mer problematisk, fordi 
arbeidsmarkedet blir mindre og nummer to 
jobb til ektefelle/partner blir vanskelig å finne. 

TFoU anslår at et ”best case” scenario for 
Steinkjer er at dagens 400 arbeidsplasser ved 
fylkesmann og fylkeskommunal administrasjon 
i Sør-Trøndelag, plasseres i Steinkjer. I tillegg 
til arbeidsplassene ved disse to virksomhetene, 
kan også en del arbeidsplasser i annen statlig 
virksomhet samt interesseorganisasjoner og 
opplæringskontor, følge etter. Med litt svakere 
følgeeffekter enn i worst case scenariet, vil de 
samlede effektene på arbeidsplasser kunne 
gi en befolkningsøkning i Steinkjerregionen 
på 1.200 på lengre sikt. For Steinkjer vil 
gevinsten i folkemengde kunne være om 
lag 1.000 personer. Korrigert for eventuell 
effektivisering, viser rapporten at det 
langsiktige tapet i arbeidsplasser og bosetting 
for Trondheimsregionen, kan tilsvare gevinsten 
for Steinkjerregionen.

Mellom disse ekstreme alternativene, ligger 
det muligheter for en mer balansert fordeling. 
Om man f.eks plasserer toppledelsen hos 
fylkesmann og fylkeskommune i Trondheim, 
kan likevel mange administrative funksjoner 
legges til Steinkjer. Dette vil i tillegg 
kunne påvirke lokaliseringen av annen 
fylkesorganisert virksomhet i med fordel 
Steinkjer. 

6.3.4 Trondheim som administrasjonssted 
De fleste av fylkeskommunens oppgaver kan 
som tidligere nevnt løses like godt i Steinkjer 
som i Trondheim. Faggruppenes gjennomgang 
av sine respektive fagområder konkluderer da 
også i hovedsak med at man arbeider likt, og at 
en sammenslåing ikke vil medføre vesentlige 
problemer.

Det er særlig på to områder det kan pekes på 
fordeler med en lokalisering i Trondheim. Det 
ene er knyttet til samfunnsutviklerrollen, og 

har å gjøre med behovet for nærhet til tunge 
næringsrelaterte og offentlige samarbeidspart-
nere (derunder Trondheim kommune), som er 
sterkt konsentrert til Trondheimsområdet, jfr 
pkt 6.2.1. Uten tung tilstedeværelse fra den nye 
fylkeskommunen i Trondheim, vil Trondheimsre-
gionen (som altså har 2/3 av det nye fylkets inn-
byggere) kunne se seg tjent med å ivareta den-
ne regionens interesser ved videre utbygging av 
sitt eget utviklingsapparat, jfr pkt 5.6. 

Det andre området gjelder rekruttering til stil-
linger med krav om høy utdanning. For visse 
kategorier har Steinkjer hatt vansker de senere 
årene, mens det i Trondheim ikke byr på pro-
blemer.

6.3.5 Vurdering av alternative løsninger for  
administrasjonssted 
Valg av administrasjonssted for den nye, sam-
menslåtte fylkeskommunen, må først og fremst 
baseres på vurdering av de to hensynene som 
ble påpekt i pkt 6.1:

• Nærhet til innbyggere, tjenestebrukere og 
samarbeidspartnere 

• Regional balanse mht sysselsetting og  
kompetanse 

Disse to hensynene kan vektlegges forskjellig, 
med forskjellige konklusjoner som resultat. 
Men skal det nye Trøndelagsfylket bli en kraft-
fullt utviklingsregion, som alle gode krefter 
føler tilhørighet til, vil trolig en løsning med to 
administrasjonssted være nødvendig. Best vil 
det trolig være om Steinkjer får formell status 
som administrasjonssentrum, og dermed blir 
basis for den sentrale politiske og adminis-
trative ledelsen. Dette er samme løsning som 
ble valgt i Västra Götaland, jfr pkt 6.3.1. Men 
på samme måte som i Västra Götaland vil det 
være behov for å ha administrativ tyngde i fyl-
kets storby, dvs Trondheim, på visse områder. 
I det nye Trøndelagsfylket vil dette først og 
fremst være på området samfunnsutvikling. 

Benytter man denne typen resonnement, 
blir resultatet fortsatt betydelig virksomhet i 
Trondheim, selv om Steinkjer skulle bli sete 
for den sentrale politiske og administrative 
ledelsen. Det fører også til at deler av denne 
ledelsen må ha betydelig tilstedeværelse i 
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Trondheim, som på noen fagområder da vil 
ha hovedtyngden av de ansatte. Det siste 
innebærer videre at det i Trondheim også bør 
være visse administrative fellestjenester til å 
følge opp den primære tjenesteytingen. 

I sum gir dette en løsning med fortsatt 
administrasjonssted både i Steinkjer og 
Trondheim, og hvor ulike funksjoner kan ha 
ulik plassering av ledelse og organisatorisk 
tyngdepunkt. Føringene i utredningsmandatet 
tilsier at der hvor det ikke er spesielle grunner 
for å legge dette tyngdepunktet i Trondheim, så 
skal det ligge i Steinkjer.

Erfaringene fra Miljødirektoratet, jfr pkt 6.3.1, 
tilsier at det er et sjølstendig poeng for å sikre 
en helhetlig og godt samordnet oppgaveløs-
ning, at virksomhetens funksjoner er repre-
sentert på begge administrasjonsstedene. En 
løsning hvor funksjoner er lokalisert samlet 
enten i Steinkjer eller i Trondheim, synes ut fra 
dette å ikke være noen hensiktsmessig løsning. 
Noen av faggruppene har imidlertid anbefalt en 
slik samling på bare ett sted for egen del. Hvis 
dette skulle bli aktuelt, må det vurderes nær-
mere hvordan funksjonene skal fordeles mel-
lom Steinkjer og Trondheim. Trolig vil de fleste 
administrative fellestjenestene da bli plassert i 
Steinkjer, ettersom det for disse tjenestene er 
vanskelig å finne funksjonelle argumenter som 
taler for det ene stedet framfor det andre.

For fylkesmannsembetet kan det gjøres 
tilsvarende vurderinger. Hvis fylkesmannen 
skal ha ansvar for viktige utviklingsoppgaver 
også framtida, blir det også her behov 
for betydelig tilstedeværelse i Trondheim. 
De signalene som er gitt fra Stortinget 
og departementet i forbindelse med 
Oppgavemeldingen, peker imidlertid mot at 
Fylkesmannens oppgaver i større grad vil 
begrenses til tilsyns- og kontrolloppgaver. 
Oppgaven som overordnet beredskapsleder 
vil riktig nok kunne peke mot Trondheim, men 
i det store og hele bør et slikt mer formelt 
oppgavesett medføre at fylkesmannen kan ha 
sitt sete og det meste av sin administrasjon 
i Steinkjer. Rekrutteringsmulighetene kan 
muligens representere en utfordring.

Hvis staten derimot velger å legge et 
oppgaveredusert fylkesmannembete til 
Trondheim, vil det ha betydelig negativ 
sysselsettings- og kompetansemessig 
konsekvens for Steinkjer, jfr TFoU´s oversikt 
i pkt 6.3.3. Legges det til Steinkjer vil det ha 
tilsvarende positiv konsekvens.

6 .4 Funksjonelle kriterier for en ny 
organisatorisk og administrativ løsning 
Det er flere funksjonelle og operative hensyn 
som skal ivaretas når man skal innrette den 
nye folkevalgte regionen. Mye vil være det 
samme som man i dag prøver å ivareta, men 
i den nye vil bl.a. den sterkt økte geografiske 
utstrekningen kreve mer oppmerksomhet 
på nærhet til innbyggere, tjenestebrukere og 
samarbeidspartnere, som nevnt foran. Andre, 
mer internt rettede funksjonskriterier er at den 
nye virksomheten skal være:

• Helhetlig og godt koordinert

• Utviklingsorientert, tidsmessig og moderne 

• Kompetent og tillitvekkende

• Effektiv

• Lite miljøbelastende

• En attraktiv arbeidsplass

Fylkeskommunens rolle som samfunnsutvikler 
tilsier at samordningsaspektet gis stor 
vekt. At større fylker kan få ansvar for 
nye utviklingsrelaterte tjenesteområder, 
forsterker viktigheten av dette. Det bør 
vurderes om fylkeskommunenes nåværende 
samordningsmodeller er tilstrekkelig for 
en større geografi og oppgaveportefølje. 
Dagens modell synes å ha hovedvekt på 
planlegging, primært knyttet til eksterne 
partnerskap og saksfelt (for øvrig helt i tråd 
med fylkeskommunens rolle iht Plan- og 
bygningsloven). I en framtidig modell bør 
det vurderes om fylkeskommunes egne 
tjenester bør inkluderes sterkere i dette, 
gitt deres til dels vesentlige betydning som 
virkemidler i det regionale utviklingsarbeidet. 
Så lenge den regionale planleggingen 
kun er en sektoraktivitet på nivå med de 
tjenesteytende oppgavene, har den imidlertid 
vanskelig for å bli effektiv i så måte. Å gjøre 
den sektorovergripende kan representere en 
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organisatorisk utfordring både på politisk og 
administrativt nivå, som altså vil forsterkes om 
man får ansvar for flere tjenesteområder.

Det framtidsbildet som den nye organisasjonen 
skal innrettes mot, er preget av uvanlig store 
endringer og stor usikkerhet, lokalt så vel 
som globalt. Noe av dette, bl.a. miljø- og 
klimavirkninger, vil utvilsomt gi nedslag i 
fylkeskommunenes framtidige oppgaveløsning. 
Vi ser også at fylkeskommunene omgis av 
omfattende strukturendringer i kommuner og 
regionale statsforvaltning. Det er fullt mulig at 
oppgaver i overskuelig framtid kan bli flyttet 
mellom disse aktørene, eller over i selskaps-/
markedsordninger. Slike muligheter må den 
nye organisasjonen forberedes på å takle.

Et viktig grep i så måte vil være å styrke 
fylkeskommunen som lærende organisasjon. 
Det bør bygges egne strukturer for dette i den 
nye organisasjonen, på grunnlag av bevisst 
tenking om læringens innhold/relevans og 
form, og de ansattes betingelser for læring. 
Gitt utfordringene, vil det særlig være behov 
for læring som bidrar til samarbeid på tvers, 
helhetstenking og eksternt utsyn.

Et annet, nærliggende grep vil være å høyne 
organisasjonens teknologiske kompetanse og 
modenhet på alle nivå, ettersom grunnleggen-
de nye teknologier nå synes å komme på bred 
front, på stadig flere områder. Dette angår ikke 
bare fylkeskommunens egen virksomhet: for 
å fylle samfunnsutviklerrollen må den fylkes-
kommunale organisasjonen holde seg a jour 
med det som berører regionens samfunns- og 
næringsliv, og kunne være en aktiv medspiller. 
Dette krever bred innsikt og igjen: eksternt 
utsyn, mht teknologiens omskapende kraft. 
Forsterket satsing på kompetansenettverk kan 
her være en interessant mulighet i den kom-
petanse-/teknologitunge trønderske regionen. 
Hvordan dette skal gis organisatorisk form og 
innhold, må vurderes på et senere tidspunkt, 
men det er viktig at både det interne og det ek-
sterne perspektivet vektlegges. 

Ved å handtere de utfordringene som er nevnt 
på en god måte, vil organisasjonen langt på vei 
framstå som tidsmessig og moderne. Hvis man 

i tillegg har gode, effektive, tillitvekkende og 
lite miljøbelastende løsninger for tjenesteyting 
og administrasjon, bør en slik organisasjon 
ha gode muligheter til å bli en attraktiv 
arbeidsplass. 

Sammenslåing til et nytt Trøndelagsfylke bør 
være en svært god anledning til å bygge en 
slik organisasjon. Dette krever imidlertid vilje 
til å investere både penger og organisatorisk 
innsats i saken.

6.5 Gjennomføring av sammenslåingsproses-
sen 
Når det gjelder de konkrete tjenesteområdene 
som fylkeskommunene allerede har ansvar for, 
vil en sammenslåing i hovedsak dreie seg om 
konsolidering. Det betyr at de samme oppgavene 
skal bestyres av én organisasjon i stedet for to, 
men at antall driftsenheter og ansatte stort sett 
blir som før (f.eks. videregående skoler), med 
noen mindre justeringer, f.eks som følge av at 
doble spesialtilbud blir samlet til ett. Ved at den 
nye organisasjonen blir større i antall brukere, 
ansatte, i samlet økonomi osv, vil det imidlertid 
åpne for økt spesialisering innad og flere spesia-
liserte tilbud utad til de som skal betjenes. I sum 
vil en sammenslåing neppe endre antall ansatte, 
men deres kompetanse og arbeidsområder kan 
bli noe annerledes. 

Tjenesteområdenes sentrale administrasjon 
vil også konsolideres, og i utgangspunktet 
bør det her ligge bedre til rette for å 
slanke organisasjonen. Det samme 
gjelder den sentrale fellesadministrasjonen. 
Gjennomgangen av de administrative 
funksjonene som ble gjort av de interne 
faggruppene våren 2015, bekrefter til en viss 
grad dette. Men gruppene peker også på at det 
i en overgangsperiode vil bli hardt press med 
samkjøring av den nye organisasjonen, og at 
evt nedtrekk derfor ikke bør planlegges før 
etter en tid. Erfaringer fra andre virksomheter 
bekrefter denne vurderingen. 

Velger man å fordele den nye fylkes-
kommunens funksjoner mellom Steinkjer 
og Trondheim, vil det naturlig nok påvirke 
konsolideringsproblematikken, derunder 
bemannings- og kompetansebehovet. 
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6.5.1 Lovverket 
Sammenslåingen innebærer at de to fylkene 
og tilhørende fylkeskommuner rettslig sett 
opphører, samtidig som det etableres et nytt 
fylke og en ny fylkeskommune. Prosessen fram 
til nytt fylke og ny fylkeskommune er regulert i 
inndelingslova, jfr pkt 3.1.

Med sammenslåingen etableres det et nytt 
rettssubjekt, og dermed kommer reglene 
om virksomhetsoverdragelse i kapittel 16 i 
Arbeidsmiljøloven (AML) til anvendelse for de 
ansatte.

Ved sammenslåing skal det for en 
avgrenset periode opprettes en fellesnemnd 
som skal samordne og ta seg av 
sammenslåingsprosessen. Fellesnemnda 
kan opprette et felles partssammensatt 
utvalg etter mønster av KL § 25 for 
behandling av saker som gjelder forholdet 
mellom den nye arbeidsgiveren og de 
ansatte. Partssammensatt utvalg er 
også regulert i Hovedavtalen (HA) del 
B § 4. Det kan også bestemmes at det 
kun er arbeidsgiverrepresentantene 
som skal håndtere selve arbeidet med 
personaloverføringer mv., evt at arbeidet 
skal organiseres på en annen måte enn ved 
partssammensatt utvalg. Ved vurdering av 
modell er det viktig å sikre god forankring 
hos de tillitsvalgte og arbeidstakerne. Uansett 
modell skal drøftingspliktbestemmelsene i HA 
følges.

Arbeidsgivers generelle plikt til å gi 
informasjon og gjennomføre drøftinger i 
forbindelse med omstillingsprosesser er 
regulert i AML §§ 8-2, jfr. 8-1. Særskilte 
informasjons- og drøftingsregler ved 
virksomhetsoverdragelse og masseoppsigelse 
er regulert i §§ 15-2 og 16-5. De sentrale 
bestemmelsene om samme tema framgår 
av HA del B §§ 1-4-1, 1-4-3, jfr. 3-1. AML 
har også bestemmelser om informasjon og 
drøfting på individnivå, dvs. til de som berøres 
av virksomhetsoverdragelsen. Dette reguleres 
av § 16-6.

En tidsplan for prosessen bør inneholde 
tidspunkter for informasjon og drøftinger. 

Følgende prosesser må gjennomføres etter lov 
og avtaleverket:

• Informasjon og drøfting med tillitsvalgte 
om tidsplan, informasjonsprosedyrer mv., 
jfr. HA del B § 1-4-1.

• Drøfting med tillitsvalgte hvordan 
medbestemmelse skal ivaretas gjennom 
omstillingsprosessen, jfr. HA del B §§ 1-4-
3, jfr. 1-4-1.

• Drøfting med tillitsvalgte om behov for 
utvidet frikjøp av tillitsvalgtressurser, jf HA 
del B §3-3j.

• Informasjon og drøfting med tillitsvalgte 
om virksomhetsoverdragelsen, jfr. AML § 
16-5.

• Informasjon til berørte arbeidstakere om 
virksomhetsoverdragelsen, jfr. AML § 16-6.

• Ved overtallighet skal utvelgelsesområde 
og kriterier for utvelgelse drøftes med de 
tillitsvalgte, jf. rettspraksis og HA kapittel 1 
§ 3 punkt 3.3.

• Drøfting med den enkelte arbeidstaker og 
tillitsvalgt før beslutning om oppsigelse, jfr. 
AML § 15-1.

• Informasjon og drøfting med tillitsvalgte 
ved utlysing og kunngjøring av stillinger i 
ny fylkeskommune, jfr. HA del B § 3-1d.

AML har en reservasjonsrett ved 
virksomhetsoverdragelser. Tidligere 
arbeidsgivers rettigheter og plikter som 
følger av arbeidsavtale eller arbeidsforhold, 
overføres til den nye arbeidsgiver. (AML 
§16-2). Arbeidstaker kan motsette seg at 
arbeidsforholdet overføres til ny arbeidsgiver 
(AML §16-3). Siden STFK og NTFK legges 
ned som juridiske enheter, vil det ikke 
være noe å reservere seg til. Hvis en ansatt 
bruker reservasjonsretten i dette tilfelle, vil 
vedkommende fratre sin stilling fra når juridisk 
enhet opphører, og ikke bli med over i ny 
juridisk enhet (ny fylkeskommune).

6.5.2 Organisering i gjennomføringsprosessen 
I omstillingsprosessen er det viktig med 
prosjektorganisering som tydeliggjør mål 
og visjoner for sammenslåingen, slik at 
omstillingen motiveres av de resultatene som 
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en ønsker å oppnå. For å lykkes med dette, må 
prosjektledelsen involvere og ansvarliggjøre 
tillitsvalgte og ansatte og skape tillit mellom 
politisk og administrativ ledelse. 

For å beholde kompetansen i organisasjonen 
er det nødvendig å jobbe systematisk med de 
menneskelige sidene ved endringen.

 

Fellesnemnda er den nye fylkeskommunens 
øverste politiske organ og det som angår den 
nye fylkeskommunen skal vedtas av denne.  
Fellesnemnda må få delegert tilstrekkelig 
fullmakter fra Fylkestingene til å håndtere 
de arbeidsrettslige avgjørelsene, og bør selv 
delegere myndighet videre til administrativt 
nivå (prosjektledelsen).

Eksempel fra KS på prosjektorganisering:

Prosjektlederen ansettes av Fellesnemda. 
Det bør vurderes å ansette enten den 
som skal bli den nye Fylkesrådmannen/
administrasjonssjefen eller en person med 
prosjektkompetanse og toppledererfaring fra 
fylkeskommune/kommune. Prosjektleder bør 
komme på plass snarest mulig.

KS anbefaler at Fellesnemnda delegerer 
administrativt ansvar som omhandler 
arbeidsgiverpolitikk, arbeidsrett osv til 
prosjektledelsen. Det anbefales også å 
delegere myndighet for følgende:

• Fastsette administrativ organisering av den 
nye Fylkeskommunen

• Fastsette bemanningsplan

• Treffe beslutninger om 
overtallighetsreglement

• Foreta utvelgelse av overtallige og 
tilsette i ledige stillinger (unntatt 
administrasjonssjef)

• Generell myndighet til å ivareta 
arbeidsgiverfunksjonen ved f.eks drøftinger 
etter lov og avtaler

Den interne faggruppa anbefaler at det 
opprettes et partssammensatt utvalg som 
behandler overordnede retningslinjer/
reglement. Det anbefales også at en egen 
arbeidsgruppe har som mandat å arbeide 
med arbeidsmiljøutfordringer, deriblant 
risikovurdering av arbeidsmiljøet. Ekstra 
ressurser til tillitsvalgte i gjennomføringsfasen 
bør vurderes, jfr HA §3.3j.

Det gjøres oppmerksom på at deltakelse 
av tillitsvalgte i administrasjonsutvalg og 
arbeidsgrupper ikke fritar fylkeskommunen for 
formell drøftingsplikt.

Fellesnemd

ProsjektledelseArbeidsutvalg Partsammensatt
utvalg

Arbeidsgruppe

Arbeidsgruppe
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Informasjon er et av suksesskriteriene og 
da er det viktig ikke bare med informasjon 
til tillitsvalgte, men til alle ansatte. Det bør 
settes opp en informasjonsplan der det 
informeres om status, uavhengig om det 
er nye ting å komme med. Det anbefales at 
informasjonsplanene lages i samarbeid med 
tillitsvalgte.

Den interne faggruppa anbefaler 
at noen ansatte fra Personal- og 
organisasjonsavdelingene frikjøpes helt 
eller delvis for å delta i Prosjektledelsen og 
arbeidsgrupper. 

6.5.3 Avklaringer av arbeidsrettslig og 
arbeidsgiverpolitisk art 
Arbeidsgiver har styringsrett innenfor bl.a. 
disse områdene:

• Endring av arbeidssted

• Endring av arbeidsoppgaver

• Arbeidstid

• Seniorpolitiske tiltak

Et aktuelt spørsmål vil bl.a. være harmonise-
ring av lønn, ettersom de to fylkeskommunene 
har ulik lønnspolitikk og praksis for avlønning. 

6.5.3.1 Ansvaret til NTFK og STFK 
Informasjon og drøftinger i forbindelse med 
virksomhetsoverdragelsen skal skje i NTFK og 
STFK.  Før vedtak om sammenslåing skal sam-
menslåingen drøftes med tillitsvalgte i begge 
fylkeskommunene. 

Alle lokale særavtaler må gjennomgås og sies 
opp.  Det må avklares om noen ansatte har in-
dividuelle rettigheter knyttet opp mot avtaler/
arbeidsforhold.

Personalmapper må gjennomgås og opplysnin-
ger som ikke oppfyller kravene i opplysningslo-
ven §§ 8 og/eller 9 må evt fjernes. 

6.5.3.2 Ansvaret til Fellesnemnda 
Forhold som angår ny fylkeskommune er Fel-
lesnemndas ansvar.

Faggruppa anbefaler at det lages et omstil- 
lingsdokument som inneholder arbeids-
giverpolitisk strategi for sammenslåingen. Den 
bør bl.a. inneholde regelverk for virksom- 
hetsoverdragelse, håndtering av overtallighet,  
hvordan harmonisere ytelser, medbestem-
melse, rekruttering, bemanningsplaner, 
kompetansebehov m.m. Det vil også være 
nødvendig å utvikle andre styringsdokumenter.

6.5.4 Virkemidler 
Nedenfor omtales noen av de forhold som skal 
fastsettes i omstillingsdokumentet, men som 
det er viktig å være oppmerksom på tidlig i 
prosessen.

6.5.4.1 Organisasjonskart og bemanningsplaner: 
Fellesnemnda bør fastsette den overordnede 
organisasjonen i den nye fylkeskommunen, 
mens den videre administrative organiseringen 
kan delegeres til prosjektledelsen, evt til ny 
administrativ leder.

Arbeidsgruppa anbefaler at det arbeides med 
organisasjonskulturen i ny fylkeskommune 
allerede i gjennomføringsfasen.

Pr 1.1.2015 har STFK 307 ansatte og NTFK 
229 ansatte i sentraladministrasjonen. Til 
sammen vil det være over 500 ansatte som er 
direkte berørt og som skal vurderes i forhold til 
bemanningsplan i ny fylkeskommune.

6.5.4.2 Stillingsvern og overtallighet 
I følge AL kan ingen sies opp med begrunnelse 
i en virksomhetsoverdragelse, men ansatte 
kan sies opp med begrunnelse i overtallighet. 
I saken om utredningsmandatet er det 
forutsatt at ingen skal sies opp som følge av 
sammenslåingen. Dette oppfattes som en 
garanti.

Sammenslåing av fylkeskommunene er 
imidlertid en stor omorganisering som trolig 
vil utløse visse former for overtallighet. Enkelte 
stillinger vil bli direkte berørt som f.eks. 
Fylkesrådmann/administrasjonssjef, andre 
ledere og en del administrative stillinger i 
sentraladministrasjonen. En slik overtallighet 
er rettslig å betrakte som saklig grunn for 
oppsigelse. Det forutsettes en ryddig og 
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forutsigbar prosess og at utvelgelse av 
overtallige skjer etter saklige kriterier som er 
drøftet med tillitsvalgte. Garantien er derfor 
av politisk og ikke rettslig art og gir en smidig 
prosess og en større trygghet for ansatte. 

Det bør imidlertid presiseres hva slags garanti 
som er gitt. En åpen garanti vil også gi garanti 
mot «endringsoppsigelse», dvs mot omstilling 
til nye arbeidsoppgaver. Dette vil f.eks være 
problematisk når ny lederkabal skal fastlegges 
etter sammenslåingen, jfr pkt 6.5.4.4 nedenfor. 

Faggruppa anbefaler at det settes av midler 
til kompetanseutvikling slik at ansatte har 
muligheter til å kvalifisere seg til andre 
arbeidsoppgaver. 

6.5.4.4 Lederstillingene 
Flere ledere og ansatte i nøkkelstillinger vil 
bli overtallige som følge av at funksjonen 
som ligger til stillingen bare kan eller bør 
innehas av en person. Med utgangspunkt i nytt 
organisasjonskart og bemanningsplan må det 
avdekkes hvilke stillinger som blir berørt og en 
kartlegging blant de berørte for å avdekke om 
en eller flere ønsker å videreføre «sin» stilling. 
Hvis det er flere som konkurrerer om samme 
stilling eller om arbeidsgiver ønsker å lyse ut 
stillingen eksternt, må det vurderes om noen 
har «rettskrav» til stillingen. 

Hvis ingen har rettskrav til stillingen, må 
det tas en beslutning på hvordan utvelgelse/
rekruttering skal skje. Pga overtallighet blant 
ledere, vil kriteriene som er vedtatt brukt ved 
overtallighet og kompetansekravene i de nye 
stillingene komme til anvendelse på hvem som 
skal tilbys de ulike nye lederstillingene i den 
nye fylkeskommunen. Det er mulig å ha andre 
kriterier for ledere i en overtallighetssituasjon 
enn for andre stillinger.

6.5.5 Arbeidsmiljøutfordringer 
Arbeidsmiljøutvalgets oppgaver er regulert i 
AL §7-2. Planer som kan få vesentlig betydning 
for arbeidsmiljøet skal behandles i arbeids-
miljøutvalgene i begge fylkeskommunene. Det 
foreliggende planarbeidet om sammenslåing 
av de to fylkeskommunene faller under disse 
bestemmelsene.

Verneombudene har en viktig rolle i en 
omorganiseringsprosess. De bør involveres 
gjennom etablerte fora som arbeidsmiljøutvalg 
og arbeidsgrupper. Det bør vurderes hva slags 
ressurser som trengs i gjennomføringsfasen 
og hva slags organisering og ressurser 
som trengs for hovedverneombudene i ny 
fylkeskommune.

6.5.6 Tillitsvalgtordningen 
HA regulerer ressurser til tillitsvalgte og hva 
som er informasjons- og drøftingspliktig. 
Informasjon og drøfting skal skje så tidlig som 
mulig og tillitsvalgte skal gis mulighet for reell 
påvirkning før beslutning fattes.

Så tidlig som mulig må tillitsvalgtordningen og 
hvordan ansattes medbestemmelse ivaretas 
drøftes mellom partene, jfr. HA del B §3-
3. I gjennomføringsfasen bør det etableres 
samhandlingsarenaer mellom prosjektledelse 
og tillitsvalgte. Det bør vurderes om 
tillitsvalgte ytterligere bør frikjøpes under 
gjennomføringsfasen. 

6 .6 Styring og styringssystemer

6.6.1 Overordnet styring 
En sentral begrunnelse for et folkestyrt 
regionalt nivå, er at det kan samordne statens 
såkalte «silo»-politikk til helhetlige løsninger 
som er tilpasset regionens situasjon og egne 
behov. Derfor argumenterer fylkeskommunene 
også for at flest mulig oppgaver som betyr noe 
for regionens utvikling, blir lagt til dem. Noe av 
ideen bak initiativet om å slå sammen Nord- og 
Sør-Trøndelag, er å bli stor nok til å kunne få 
flere og større oppgaver innordnet regional, 
trøndersk helhetstenking. 

Når dette framheves så sterkt, bør den 
nye fylkeskommunen legge ekstra vekt på 
at organisering og styring innrettes for å 
oppfylle slik helhetsstyring. Dette gjelder både 
politisk og administrativt nivå. Organisering 
og styringsmetoder må sikre nettopp den 
sammenhengen mellom fylkeskommunens 
samfunnsutviklerrolle og tjenesteytende 
virksomhet som annonseres som den 
regionale styringens fortrinn. Hvis den nye 
fylkeskommunen skulle få ansvar for flere 
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tunge tjenester, slik man ønsker, blir dette 
desto viktigere.

Det er selvfølgelig ikke så enkelt som at formelt 
ansvar for oppgaver også gir full styring over 
dem. Handlingsrommet vil alltid være begren-
set av lover, regler, økonomiske rammer osv, 
som dessuten ikke sjelden står i motsetning til 
hverandre. Mens Kommuneloven og Plan- og 
bygningsloven maner til helhetstenking, setter 
sektorlovgivningen en rekke grenser for den.  
Ofte kan det være problematisk å se alle as-
pekter ved dette og skape helhet. 

På overordnet nivå er det først og fremst be-
stemmelsene i de to nevnte lovene, KL og PBL, 
som gir konkret anvisning for hvordan kom-
muner og fylkeskommuner skal samordne og 
styre sin virksomhet. Her stilles det krav om 
planlegging og styring av økonomi, tjenesteyting 
og visse samfunnsmessige forhold (det siste 
er særlig viktig for fylkeskommunen, gitt dens 
uttalte samfunnsutviklerrolle).  Til sammen 
danner økonomibestemmelsene i KL og plan-
bestemmelsene i PBL grunnmuren i det kom-
munale styringssystemet. 

Ambisjonen i lovverket er at alle de nevnte 
forholdene skal ses i sammenheng av de øver-
ste planansvarlige. I virkeligheten handteres 
imidlertid de nevnte forholdene ofte i separa-
te prosesser og til dels ulike organer. Noe av 
dette skyldes at det er mange interessenter 
og aktører involvert, og at mange av disse er 
sektorisert og faglig spesialisert, og ofte repre-
senterer en ukoordinert stat. Men noe skyldes 
også det (fylkes-)kommunale systemets egen 
tendens til sektorisering. Sterke sektorførin-
ger i særlover, løpende veiledning fra statlige 
sektormyndigheter mv bidrar til dette, og vil på 
visse områder faktisk kunne gjøre fylkeskom-
munens ansatte betydelig integrert og involvert 
i et nasjonalt sektorbyråkrati.

Gitt den egne argumentasjonen om fylkeskom-
munens evne til å skape helhet av fragmentert 
statlig politikk, bør den nye fylkeskommunen 
ha som ett av sine hovedmål å bedre evnen til 
helhetlig planlegging og styring i egen virksom-
het. Dette må inkludere alle de fire kommunale 
rollene:

• Demokratirollen

• Utviklingsrollen

• Forvaltningsrollen

• Den tjenesteytende rollen 

I tillegg til den sektorproblematikken som 
er nevnt foran, må den nye fylkeskommunen 
også integrere ulike samfunnsperspektiv 
og interesseforskjeller i henholdsvis 
storbyområdet omkring Trondheim og de 
øvrige, spredtbygde delene av Trøndelag. 

Helhetsperspektivet må derfor få økt 
oppmerksomhet når både den politiske 
og den administrative organiseringen og 
lokaliseringen fastlegges. På politisk nivå kan 
dette dreie seg om komité-/utvalgsinndelingen. 
På administrativt nivå kan det dreie seg om 
planfunksjonen. 

6.6.2 Intern styring 
Den interne styringen skal sikre at 
saksutredningen for folkevalgte organ er 
tilfredsstillende og at vedtak blir iverksatt 
som forutsatt og innenfor gitte økonomiske 
rammer. Dessuten at forvaltningsmessige krav 
overholdes, arbeidsgiveransvar følges opp osv. 

Mye av dette ivaretas i dag av såkalte 
”systemløsninger”, hvor bestemte element i 
oppgaveløsningen (”produksjonssystemet”) 
rutinemessig dokumenteres og rapporteres 
til ledelsen eller ekstern myndighet, og hvor 
periodiske såkalte «revisjoner» viser om 
virksomheten faktisk arbeider i henhold til 
systemkravene. Mange fylkeskommuner har 
oppgradert sitt arbeid med slike systematiske 
former for internkontroll de senere årene. 

De to fylkeskommunene benytter i dag en rekke 
databaserte administrative styringssystemer 
for dette formålet, hvorav noen er felles. 
Samordning og videreutvikling av dem vil være 
en viktig del av sammenslåingsprosessen, men 
byr neppe på tekniske problemer. 
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7 . Økonomiske forhold

Oppdraget: En sammenslutning får ikke konsekvenser for statlige rammeoverføringer. Engangskostna-
der som er direkte knytta til sammenslåingsprosessen dekkes delvis (jfr inndelingsloven). En oversikt og 
utredning av de samla økonomiske forhold ved sammenslåing, også potensielle økonomiske gevinster, 
bør belyses. De økonomiske forholdene til underliggende selskap drøftes.

I mandatet for utredningen tas det utgangspunkt i at en sammenslåing av to fylkeskommuner ikke 
vil få konsekvenser for statlige rammeoverføringer. Utredningsarbeidet har imidlertid vist at en 
sammenslåing vil gi en negativ effekt på inntektene gjennom inntektssystemet. Inntektssystemet er 
som kjent basert på tildeling pr. innbygger, korrigert for ulike driftsforhold ved hjelp av et sett med 
kriterier med ulik vekting. I forbindelse med omlegging av fylkeskommunenes inntektssystem fom 
2015, ble det også innført overgangsordninger og en ordning for delvis å kompensere for tap. 

Ved en sammenslåing endres grunnlagsdataene som ligger til grunn for beregningene i inntekts-
systemet. Våre beregninger viser at et samlet Trøndelag vil tape penger på kriteriet Innbyggere per 
kilometer offentlig vei (over 17) i inntektssystemet. Tapskompensasjon som NTFK får i dag pga av 
inntektstap i det nye inntektssystemet vil også falle bort. I tillegg er utslaget for kriteriet Reiseav-
stand usikkert. Beregninger viser et tap knyttet til kriteriet Innbyggere pr km offentlig vei (over 17) på 
ca 60 mill kr. Eventuell bortfall av tapskompensasjonen for NTFK vil gi et ytterligere nedtrekk på kr 
24 mill kr.

7 .1 Departementets syn på økonomiske 
 konsekvenser av fylkessammenslåing

De negative økonomiske virkningene av en 
sammenslåing ble tidlig klarlagt i utrednings-
arbeidet. Styringsgruppen i Trøndelagsutred-
ningen har gjort sentrale myndigheter opp-
merksom på disse virkningene på ulike måter. 
Temaet ble sist tatt opp i møte med KMD og 
statsråd Sanner den 23. september 2015. 
Statsråden gav i møtet en muntlig forsikring 
om at fylkeskommunene ikke skal tape økono-
misk på en sammenslåing. Styringsgruppen 
har sendt brev til KMD den 5. oktober 2015 hvor 
en ber om en skriftlig bekreftelse på det som 
ble meddelt i møtet. Det foreligger foreløpig 
ikke svar fra departementet.

I fortsettelsen av dette kapitlet blir det gjort 
rede for de økonomiske beregningene, og det 
legges til grunn at de påviste inntektstapene 
ikke får virkning.

7 .2 Økonomiske virkninger som følge  
 av en sammenslåing  
 
7.2.1 Frie inntekter i Trøndelag 
Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag fylkes-

kommuner har budsjettert med til sammen 
5 521 millioner kroner i frie inntekter i 2015 
(sum skatt, inntektsutjevning og rammetil-
skudd). Det budsjetterte nivået synker utover 
i perioden til 5 483 millioner kroner i 2016, til 
5 444 millioner kroner i 2018, dvs. med 77 milli-
oner kroner fra 2015 til 2018.  
 
 
Virkninger av nytt inntektssystem og  
tapskompensasjon 
Som følge av innføring av nytt inntektssystem 
for fylkeskommunene fom januar 2015, får 
STFK en gevinst på 46 millioner kroner som 
fases inn i årene 2015-18. NTFK taper ca  
kr 121 mill i det nye inntektssystemet for  
perioden 2015-18.

De fylkeskommunene som taper på innføringen 
av det nye inntektssystemet får en tapskom-
pensasjon. Nord-Trøndelag mottar 23,9 millio-
ner kroner i tapskompensasjon, og får en netto 
inntektsreduksjon i perioden på ca 97,1 mill kr.  
Tapskompensasjonen skal holdes uendret 
framover.  
 
Revidert nasjonalbudsjett 2015 og kommune-
proposisjonen for 2016
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De viste prognosene bygger på regjeringens 
økonomiske opplegg for 2015 slik det går fram 
av revidert nasjonalbudsjett, og kommunepro-
posisjonen for 2016. 

7.2.2 Prognose for frie inntekter for  
2015 – 2018 
Beregningene så langt kan sammenfattes i 
denne figuren som viser prognose for utviklin-
gen i de frie inntektene for et samlet Trøndelag 
for årene 2015-2018 (merk at det er et lite avvik 
mellom denne prognosen og vedtatt budsjett):

Tabellen viser en liten økning i de frie 
inntektene på om lag 29 millioner kroner 
fra budsjettert nivå i 2015 til 2018. Imidlertid 
er nivået høyere i 2016, og trappes ned mot 
2018. Det er forutsatt at man ikke får tap i 
inntektssystemet som følge av sammenslåing, 
jfr. det som er sagt foran om signaler fra 
Kommunal- og moderniseringsdepartementet. 

Antall personer i alderen 16-18 år går ned i 
denne perioden med over 100023. Det påvirker 
inntektene vi får i systemet og selvsagt 
utgiftssiden, men det er ikke lineære forhold 
her mellom inntekter og utgifter.

Prognosen legger statens økonomiske 
opplegg til grunn så langt det er kjent etter 
at revidert nasjonalbudsjett for 2015 og 
kommuneproposisjonen for 2016 er behandlet i 
Stortinget. 

Det er ikke lagt inn noen økning i frie inntekter 
videre framover, dvs. i 2017, 2018 osv. Staten 
har som kjent, i mange år lagt inn noe vekst 
i sine kommuneopplegg. Eventuell vekst vil 
fylkestinget i Sør-Trøndelag og fylkestinget i 
Nord-Trøndelag normalt benytte til sin egen 
tjenesteproduksjon, i årene før fylkene slås 
sammen. På samme måte vil henholdsvis 
gevinst og tap på nytt inntektssystem håndteres 
fram mot en sammenslåing.  
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En sammenstilling av de frie inntektene for 
de to fylkene, viser dermed en tenkt situasjon, 
med basis pr. juni 2015, og viser ikke hvordan 
den faktiske utviklingen vil komme til å bli i de 
to fylkene hver for seg, i årene før en eventuell 
sammenslåing (f.eks. i 2020). 

7 .3 Konsesjonskraftinntekter 
Begge fylkeskommunene har konsesjons-
kraftinntekter. Den delen av tildelt 
konsesjonskraft som ikke brukes til alminnelig 
forsyning i de aktuelle kommunene, tilfaller 
fylkeskommunene. Fylkeskommunene selger 
kraften. Dette er en ordning som er uavhengig 
av eierskap til kraftverk. Beløpene i hver av 
fylkeskommunene er i størrelsesorden 3-8 
millioner kroner i 2015.

En fylkessammenslåing får ikke konsekvenser 
for konsesjonskraftinntektene. Imidlertid kan 
sammenslåing av kommuner få betydning, 
etter som man innenfor en større kommune 
kan bruke opp hele konsesjonskraftmengden i 
kommunen.

Dette betyr at endringer i kommunestruktur 
kan gi oss inntektsbortfall på 
fylkeskommunenivået, men det er uavhengig av 
fylkessammenslåingen.

7 .4 Inntekter fra Nord-Trøndelag 
 elektrisitetsverk (NTE) 
Pr. i dag har NTFK 150 millioner kroner årlig 
i renteinntekter fra NTE. Fylkeskommunen 
budsjetterer i tillegg 20 millioner kroner i 
utbytte hvert år fra NTE. 

NTFK har for tiden også provisjon for lånegaran-
tier på om lag 9 millioner kroner. Garantiene, og 
dermed også garantiprovisjonen, utgår fra 2017. 

Store deler av disse inntektene brukes i dag 
til ordinære driftsutgifter i Nord-Trøndelag. 
En mindre andel brukes til utviklingsformål 
gjennom regionalt utviklingsprogram. Utbyttet 
på 20 millioner kroner går inn i et vegfond. 
Derfra dekker pengene (delvis) renter og 
avdrag på lån til veginvesteringer. Vegfondet 
blir brukt opp i 2019.

7.4.1 Renteinntekter fra NTE 
Nord-Trøndelag fylkeskommune tar årlig 
ut 150 millioner kroner i renteinntekter fra 
Nord-Trøndelag elektrisitetsverk (NTE), basert 
på et ansvarlig lån på 2 milliarder kroner. 
Renteavtalen utløper i desember 2019, mens 
selve låneavtalen løper til år 2075. 

Renteavtalen bygger på nivået for 10 års 
statsobligasjoner da avtalen ble inngått (2009), 
med et tillegg på om lag 3 % - beregnet 
«risikotillegg» på ansvarlig lån. Ved en 
reforhandling av avtalen i 2019 kan en neppe 
vente en høyere rente enn 4,5-5,5 %, gitt 
samme risikovurdering. Dermed vil NTFK få 
en inntektsnedgang på 40-60 millioner kroner 
pr. år. Denne reduksjonen i rente, og dermed 
avkastning for fylkeskommunen vil med stor 
sannsynlighet komme uansett, uavhengig av 
status på lånet etter en fylkessammenslåing.

7.4.2 Framtidig eierskap overfor NTE 
Fylkestinget i Nord-Trøndelag har i sak den 
1.10.2014 bedt fylkesrådet om å utrede ulike 
eierskapsmodeller til NTE Holding AS (sak 
44/14). NTFK har lagt opp til en behandling av 
denne saken i fylkestinget i mars 2016, altså i 
forkant av sak til fylkestinget om en eventuell 
samling av Trøndelagsfylkene (jfr. 18/14, 
Trøndelag som strategisk enhet).  

Det går fram av fylkesrådets vurdering i FT-sak 
44/14 at formålet om å bevare nordtrøndersk 
eierskap/styring i NTE ligger fast. Videre går 
dette fram av fylkesrådets vurdering:

«I saken refereres det til fem alternative 
modeller omtalt i sak 18/14. Fylkesrådet 
vurderer alternativ 1 og 2 som lite 
sannsynlige, men mener allikevel det 
er viktig å ha en bred tilnærming til 
utredningen.»

De fem alternativene det refereres til i 
saksframstillingen er:

1. Videreføre det fylkeskommunale 
eierskapet og ta med verdiene inn i den 
nye politiske enheten
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2. Selge aksjene i selskapet

3. Overdra selskapet til kommunene i Nord-
Trøndelag

4. Etablere en egen stiftelse som skal bruke 
avkastningen i Nord-Trøndelag 

5. Deleierskap der selskapet deles mellom 
kommunene i Nord-Trøndelag og 
regionen.

Noe forenklet kan det antas følgende om 
disse alternativene: Ved alternativ 1 følger 
både eierskap og inntekter med til den 
sammenslåtte fylkeskommunen. I alternativene 
2, 3 og kanskje også i 4, vil løpende inntekter 
fra eierskapet ikke tilfalle den sammenslåtte 
fylkeskommunen, jf. dog avsnittet nedenfor. 
Alternativ 2 vil trolig gi en engangsinntekt. 
Alternativ 5 gir løpende inntekter, på et lavere 
nivå enn med fullt eierskap. Nivået vil være 
avhengig av størrelsen på eierskapet m.v..

7.4.3 Fylkestingets sak 43/15, Eiermelding 
2015, NTE 
Fylkestinget har den 11.06.2015 behandlet 
eiermeldingen for 2015 for NTE, og har gjort 
slikt vedtak i sak 43/15, punkt 3. og 4 (utdrag av 
vedtaket): 

« 3. Fylkestinget vil legge til rette for fortsatt 
utvikling/vekst for NTE: 

• Med fortsatt nordtrøndersk eierskap, 
styring og kontroll, åpnes det for at 
selskapet gis anledning til å delta 
i strukturering av bransjen og om 
nødvendig å hente inn kapital fra deleiere, 
i datterselskap. I NTE energi AS skal det 
fortsatt være 100 % fylkeskommunalt 
eierskap. 

• Fortsatt krav om god avkastning 
på kapitalen i NTE, med fokus 
på resultatforbedring og 
kostnadseffektivisering. Årlige 
lønnsomhetsmål utvikles i dialog med 
selskapets ledelse. 

• Gjeldende utbyttemodell videreføres, men 
eier vil vurdere å tilbakeføre noe kapital 
til selskapet. 

4. Dersom fylkeskommunen opphører som 
egen enhet overføres hovedeierskapet av 
NTE til kommunene i Nord-Trøndelag.»

7.4.4 Om NTFK’s utlån til NTE 
NTFKS lån til NTE har en løpetid til 2075, og 
en fastrenteavtale som løper ut 2019. Man 
kan tenke seg flere scenarier for dette lånet: 
Selskapet kan innfri det, eieren NTFK kan 
omdanne det til aksjekapital i selskapet eller 
lånet kan løpe som i dag. Fortsetter lånet, vil 
renteinntekten uansett reduseres til et nivå 
rundt 100 millioner kroner pr. år. Dette som 
følge av dagens lave rentenivå som en må 
forvente blir lagt til grunn ved reforhandling av 
renteavtalen.

Hvis lånet fortsetter som i dag, kan en velge 
å se dette uavhengig av eierskapet. Det kan 
for eksempel bety at man beholder utlånet 
i en sammenslått fylkeskommune, selv 
om NTFK overfører selve NTE-eierskapet 
til kommunene. En slik løsning gir mindre 
nedgang i inntektene, ved at renteinntektene 
forblir på fylkeskommunenivået. Det er 
selvsagt mulig med delvis innfrielse av lånet, 
overgangsperiode m.m. 

7 .5 Driftsbudsjett 
 
7.5.1 Fellesinntekter i Sør-Trøndelag og Nord-
Trøndelag

Fellesinntekter til fordeling til drift, benyttes 
her som begrep for de samlede inntekter, 
fratrukket noen fellesutgifter (bl.a. renter og 
avdrag), som fylkestinget vedtar i form av bud-
sjettskjema 1A (forskriftsbestemt). Budsjettal-
lene for beløp til fordeling drift i fremstillingene 
under vil derfor være gjennomgående lavere 
enn de som er benyttet i kap 7.2

I dette avsnittet omtaler vi et mulig nivå på fyl-
kestingets fellesinntekter til fordeling til drift, 
for et samlet Trøndelag i to alternativ: 
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1. Basert på en prognose for de frie inn-
tektene som beskrevet i avsnitt 7.3.2

2. Basert på prognose beskrevet i avsnitt 
7.3.2, samt med fradrag av inntekter fra NTE 
som beskrevet foran

Utviklingen i de to alternativene er framstilt i 
grafen nedenfor. NTE-inntektene er her tatt 
ned allerede i kommende periode, som en 
illustrasjon på hva vi kan vente oss. Bortfall 

eller gradvis utfasing av NTE-inntektene er i 
virkeligheten ikke aktuelt før en fylkessammen-
slåing realiseres.

Inntektene fra NTE som Nord-Trøndelag fylkes-
kommune budsjetterer med i sin økonomiplan, 
er omtalt foran. Budsjetterte inntekter i 2015 
fra NTE er på til sammen 179,4 millioner kro-
ner. Fylkestinget i Nord-Trøndelag vil ta stilling 
til hva som skal skje med disse midlene der-
som trøndelagsfylkene slår seg sammen.  

Utfasing av midlene fra NTE 
Et alternativ kan være at midlene fra NTE fases over til kommunene i Nord-Trøndelag, over en 
periode på 5 år. Det disponible beløpet til drift i Trøndelag kan da reduseres med 1/5-del av 179,4 
millioner, dvs. med 35,9 millioner kroner pr. år i 5 år. Med en utfasing over årene 2016 – 2020, som 
illustrasjon, kan det disponible beløpet til drift utvikle seg slik mot 2019:
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Til fordeling drift 
millioner 2015 kroner

Vedtatt 
budsjett
2015 2016 2017 2018 2019 2020

Prognose 5 321 5 393 5 281 5 273 5 257 5 257
Prognose uten NTE 5 321 5 357 5 209 5 165 5 113 5 077

De to alternativene viser slik reduksjon i fylkestingets fellesinntekter, alle år i forhold til 2015:

Til fordeling drift 
millioner 2015 kroner

Vedtatt 
budsjett
2015 2016 2017 2018 2019 2020

Prognose 5 321 72 -40 -48 -64 -64
Prognose uten NTE 5 321 36 -112 -156 -208 -244

I dette alternativet vil ytterligere 35,9 millioner kroner måtte fases ut i år 2020. 
 
7.5.2 Tjenestenes/ sektorenes driftsrammer 
I dette avsnittet omtaler vi et mulig driftsnivå for et samlet Trøndelag i tre alternativ. De tre alterna-
tivene innarbeider reduksjonene i beløpene Til fordeling drift som er beskrevet i avsnitt 6.1. 

Budsjetterte driftsrammer for Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag 
Fremstillingen i dette avsnittet er basert på vedtatte budsjetter og økonomiplaner, og vil derfor avvi-
ke noe fra prognosetall benyttet i avsnittet foran.

En sammenstilling av de to fylkeskommunenes vedtatte driftsbudsjetter/økonomiplaner er vist i 
tabellen under. Sammenstillingen viser at trøndelagsfylkene har 5,32 mrd. kroner til tjenestenes/
sektorenes tjenesteproduksjon i 2015, og at dette nivået vil utvikle seg slik framover (tjenesteinnde-
lingen i Sør-Trøndelag er lagt til grunn i tabellen):

Vedtatt 
budsjett 

2015
Budsjett 

2014
Regnskap 

2013
Budsjett 

2016
Budsjett 

2017
Budsjett 

2018

40 Politisk styring og kontrollorganer 64276 62 136 60 845 63 394 64 108 63 365

42-48 Administrasjon og intern service 265 903 223 000 250 947 263 146 260 466 259 475

50-59 Opplæring 2 702 912  2 604 544 2 547 038 2 687 295 2 672 763 2 665 792

66 Tannhelse 202 105 192 287 193 787 200 224 199 361 198 636

70-71 Nærings- og bostedsutvikling1 168 084 162 047 147 920 162 907 155 530 152 369

7101 Utleie av lokaler og tomteområder -2 800 -2 570 12 529 -2 800 -2 800 -2 800

7102 Konsesjonskraft -10 000 -10 000 -10 336 -10 000 -10 000 -10 000

72 Fylkesveier 684 371 665 740 591 002 717 327 710 413 707 639

73 Kollektivtransport 1 172 505 1 102 282 1 130 547 1 136 295 1 050 516 1 050 516

74-79 Kulturaktivitet 183 994 175 726 173 761 182 932 182 262 181 699

86 Motpost avskrivninger -110 521 -99 225 -99 239 -110 521 -110 521 -110 521

87-89 Interne finanstransaksjoner (virksomhet) 0 5 688 9 931 0 0 0

Sum fordelt til drift 5 320 830 5 081 655 5 008 732 5 290 200 5 172 099 5 156 171
1 Minus 7101, 7102 og 7103. STFK budsjetterer ikke med motpost avskrivninger

Tabellen viser det samlede budsjetterte nivået for sektorene for årene 2015-18. 

Budsjettskjema 1B - Driftsbudsjettet
Tall i 1000 STFK og NTFK

81



Det budsjetterte nivået i 2015 blir redusert med til sammen 165 millioner kroner fram til 2018, slik 
det går fram av denne tabellen:

Utvikling i driftsnivå i ST og NT i forhold til året før
Tall i 1000 

Vedtatt 
budsjett 

2015
Budsjett 

2016
Budsjett 

2017
Budsjett 

2018
Sum

 2015-18

40 Politisk styring og kontrollorganer 64276 -882 714 -743 -911

42-48 Administrasjon og intern service 265 903 -2 757 -2 680 -991 -6 428

50-59 Opplæring 2 702 912 -15 617 -14 532 -6 971 -37 120

66 Tannhelse 202 105 -1 881 -863 -725 -3 469

70-71 Nærings- og bostedsutvikling1 168 084 -5 177 -7 377 -3 161 -15 715

7101 Utleie av lokaler og tomteområder -2 800 0 0 0 0

7102 Konsesjonskraft -10 000 0 0 0 0

72 Fylkesveier 684 371 32 956 -6 914 -2 774 -23 268

73 Kollektivtransport 1 172 505 -36 210 -85 779 0 -121 989

74-79 Kulturaktivitet 183 994 -1 062 -670 -563 -2 295

86 Motpost avskrivninger -110 521 0 0 0 0

87-89 Interne finanstransaksjoner (virksomhet) 0 0 0 0 0

Sum fordelt til drift 5 320 830 -30 630 -118 101 -15 928 -164 659

Den største reduksjonen er budsjettert på kollektivtransport og opplæring. 

Prognose for driftsrammer for Trøndelag 
Dersom prognosen for fellesinntektene alter-
nativ 1) i avsnitt 7.5.1 legges til grunn, vil de 
budsjetterte driftsrammer for sektorene kunne 
opprettholdes, eventuelt økes litt. 

Prognose for driftsrammer for Trøndelag uten 
inntekter fra NTE 
Dersom prognosen for fellesinntektene uten 
inntektene fra NTE legges til grunn, vil drifts-
rammene for tjenesteområdene/sektorene 
måtte reduseres tilsvarende. En reduksjon på 
om lag 208 millioner kroner fram til 2019 (og 
244 millioner i 2020) i forhold til budsjettert 
driftsnivå for 2015, vil kreve effektivisering i 
store deler av tjenesteproduksjonen
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7 .6 Investeringer

7.6.1 Vedtatte investeringsbudsjett 
Investeringsbudsjettet for 2015-18 ble vedtatt 
av fylkestinget i Sør- Trøndelag i sak 87/2014, 

som vist i vedlegg 4. Fylkestinget i Nord-
Trøndelag vedtok investeringsbudsjettet for 
2015-18 i sak 65/14, som vist i vedlegg 5. 

 
En sammenstilling av de to fylkeskommunenes vedtatte investeringsbudsjetter i budsjettskjema 
2A og 2B, framstår slik: 

Budsjettskjema 2A - Investeringsbudsjett
Tall i 1000 STFK og NTFK

Vedtatt bud-
sjett 2015

Budsjett 
2016

Budsjett 
2017

Budsjett 
2018

1 Innvesteringer i anleggsmidler 1 495 471 1 363 884 1 243 721 1 069 132

2 Utlån og forskutteringer 103 014 143 100 332 100 177 200

Kjøp av aksjer og andeler (NT inkl. KLP) 4 114 4 114 4 114 4 114

3 Avdrag på lån 15 000 15 000 15 000 15 000

4 Avsetninger 8 000 - - -

5 Årets finanseringsbehov 1 621 485 1 526 098 1 594 935 1 265 446

6 Finansiert slik:

7 Bruk av lånemidler -868 003 -781 138 -630 308 -555 457

8 Inntekter fra salg av anleggsmidler -8 000 - -100 000 -

9 Tilskudd til investeringer -75 400 -56 700 - -

10 Mottatte avdrag på utlån og refusjoner -22 800 -15 000 -15 000 -15 000

Bruk av bompenger (ST) -240 900 -303 400 -507 400 -389 200

11 Andre inntekter -11 300 - - -

12 Sum ekstern finansiering -1 226 403 -1 156 238 -1 252 708 -959 657

13 Overført fra driftsbudsjettet -103 498 -92 909 -92 909 -92 909

Bruk av momsrefusjon -277 470 -249 837 -230 204 -193 766

14 Bruk av avsetninger -14 114 -27 114 -19 114 -19 114

15 Sum finansiering - 1 621 485 -1 526 098 -1 594 935 -1 265 446

16 Udekket/udisponert
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Budsjettskjema 2B - Investeringsbudsjett

Tall i 1000 STFK og NTFK

Vedtatt bud-
sjett 2015

Budsjett 
2016

Budsjett 
2017

Budsjett 
2018

Videregående skoler 466 692 388 630 303 867 140 878

IKT skole 8 300    

Utstyr til serverrom Charlottenlund 5 700    

Utstyr til fylkeshuset 5 500    

Fylkesveier og mindre samferdselsanlegg 969 625 769 300 931 700 920 100

Bussdepot, planlegging av bussdepot 20 000 194 300   

Hvilebrakker AtB  3 000 3 000 3 000 3 000

Tannhelse og folkehelse 11 354 4 654 1 154 1 154

Egenkapitaltilskudd TkMN 1 300    

Egenkapitaltilskudd KLP 4 000 4 000 4 000 4 000

Sum Investeringer 1 495 471 1 363 884 1 243 721 1 069 132

Egenkapitaltilskudd til KLP er inkludert i budsjettskjema 2A i NTFK og budsjettskjema 2B i STFK, 
uten at dette har noen praktisk betydning. 

7.6.2 Investeringer i videregående skoler 
Av FT-sak 45/15, strategiplan for 2016-19, utfordringsdokument for STFK går dette fram om skole- 
investeringsprosjekter i Sør-Trøndelag:

Prosjektets navn
Tot. kostn.

ramme Finansiert Strategiplanperiode

Alle tall i mill. kroner (2015 kr) pr 31.12.15 2016 2017 2018 2019

Heimdal vgs. antatt merkostnader 
nybygg 300,0 0,0 200,0 100,0

Malvik vgs. – flerbrukshall og utvidet 
elevtall 148,6 148,6

Teknisk oppgradering skolebygg – 
etterslep 256,6 168,6 44,0 44,0

Energi- og miljøinvest. 2015-20 150,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

Skolebruksplan 4

Planarbeid 11,0 5,0 3,0 3,0

Planlegging ny vgs. Trondheim 10,0 0,0 7,5 2,5

Prosjekter med årlig tildeling

Bedre skolebygg/ped. oppgradering 48,0 0,0 12,0 12,0 12,0 12,0

 Sum investeringer 924,2 347,2 284,0 191,5 39,5 37,0

*Kolonne 1 angir samlet kostnadsramme. 
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I tillegg til de oppgitte kostnadsrammene 
er det bevilget penger til enkelte prosjekter 
fra tidligere bevilgninger til Bedre 
skolebygg/pedagogisk oppgradering, 
Teknisk oppgradering skolebygg og felles 
usikkerhetsreserve.

STFK har brukt 2,3 mrd kroner til nye skoler i 
årene 2010-2014. 

NTFK har brukt 1,344 mrd kroner til en 
oppgradering av skolebygningene «En 
skole for framtida», som nå er avsluttet. 
De største investeringene som er planlagt 
i økonomiplanen 2015-18 for NTFK er 
verkstedbygg ved Ole Vig vgs og Olav Duun vgs, 
samt utbygging ved Mære landbruksskole. 

7.6.3 Investeringer i veger 
Av FT-sak 45/15, strategiplan for 2016-19, 
utfordringsdokument for STFK går dette fram:

«Sør-Trøndelag fylkeskommune har 
via sin rolle som offensiv vei utbygger 
skapt investeringsforpliktelser ut over 
strategiplanperioden. Fylkeskommunen har 
tatt på seg en realisering av Laksevegen 
trinn 2, Fosenvegene pakke 3, Miljøpakken 
og Fv 704 Sandmoen-Tulluan. Dette betyr 
at investeringsforpliktelsene, forutsatt 
at nåværende rammenivå for investering 
videreføres, vil medføre en underdekning på ca 
200 mill. kr i den neste 4-års periode.

Laksevegen, Fosenvegene, Miljøpakken og 
Sandmoen-Tulluan er viktige prioriteringer 
på fylkesveinettet. Det er likevel slik at det er 
store investeringsbehov i andre deler av fylket, 
og således et stort gap mellom tilgjengelige 
midler og ønskede investeringsprosjekter.

Det er en utfordring å få nødvendige 
investeringer på fylkesveinettet i Trondheim 
prioritert i Miljøpakken. De prosjektene 
som STFK i HP 2015-18 forutsatte skulle 
tas gjennom Miljøpakken (Brå bru og 
Tillerbruvegen) er fortsatt ikke prioritert i 
Miljøpakkens handlingsprogram. Tiltakene 
var også fra Statens vegvesens side prioritert 
høyt, og det er fortsatt et stort behov for å gjøre 
investeringer på de nevnte prosjekter.

I forhold til Fylkeskommunens målsetning 
om at en del av veksten i persontransport 
i byene skal tas av gåing og sykling, er det 
en utfordring at de økonomiske rammer 
ikke gir tilstrekkelig mulighet til å investere 
i gang- og sykkelvei i distriktet. Innenfor 
trondheimsområdet forutsettes investering i 
regi av Miljøpakken.»

I perioden 2015-2018 er det budsjettert 
med 2,7 mrd kroner i fylkesveger i Sør-
Trøndelag, hvorav 1,4 mrd finansieres av 
bompengeinntekter. 

Av FT-sak 39/15, Økonomistrategi 2016-19 
for NTFK, går det fram at utgangspunktet 
for investeringer i 2016-19 er investeringene 
i økonomiplanen 2015-18. Fylkestinget har i 
sak 19/15, Bompengesøknad Fv. 17-prosjektet 
- første trinn fv.17/ fv.720 Dyrstad-Sprova 
- Malm, vedtatt utbygging av fylkesveg 17. 
Fylkesrådet vil til høsten, foreslå bevilgninger 
til fv. 17 i perioden 2016-19, innenfor en ramme 
for trinn 1, på 1 572 millioner 2015-kroner (inkl. 
renter som påløper fra byggestart).

Veginvesteringer til øvrige formål er i FT-sak 
39/15 oppført med 258 millioner kroner til 
sammen for perioden 2016-2019. 

Forfall på vegene 
Av FT-sak 45/15, strategiplan for 2016-19, ut-
fordringsdokument for STFK går dette fram om 
forfallet på vegene:

«Forfallsutviklingen viser at forfallet siden 2011 
har økt med over 20 % (pr februar 2015) og nå 
er på ca 990 mill. 2011-kr (1,1 mrd. 2015-kr). 
Bare innenfor det siste år har forfallsnivået økt 
med 10 %.  Innenfor området «veidekke» er 
utviklingen svært dårlig.

I 2010 vedtok fylkeskommunen (FT-sak 
96/2010) et mål om 30 % reduksjon av forfallet 
innen 2019. Fylkesrådmannen anser det ikke 
som realistisk å nå målet om 30 % reduksjon i 
forfallet innen 2019.

I tillegg til beregnet forfall ligger det også et 
stort oppgraderingsbehov på eksisterende 
fylkesveinett, slik at de enkelte vegelementer 
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kan oppfylle dagens standardkrav. I SVV’s 
rapport (nr. 183) ble det estimert et samlet 
forfalls- og oppgraderingsbehov på om lag 
2,4 mrd. 2013-kr på fylkesveinettet i Sør- 
Trøndelag. Dette inkluderer kostnader til tiltak 
for å oppfylle tunnelsikkerhetsforskriften på 
om lag 450 mill. kr.»

Av NTFK’s vedtatte økonomiplan for 2015-18 
framgår dette:

«Utvikling av etterslepet på vedlikeholdet  
fra 2013-2020  
I 2013 var forfallet på våre fylkesveger beregnet 
til om lag 1,5 mrd. kroner.  
I økonomistrategi 2015-18 ble det informert om 
at Statens vegvesen har beregnet at forfallet 
kan stige til 1,8 mrd. kroner fram mot år 2020 
hvis nivået på bevilgninger blir som i økonomi-
planen 2014-17. Hvis forfallet ikke skal øke yt-
terligere, bør årlige bevilgninger ligge mellom 
380 - 400 millioner kroner pr. år. 

Til økonomiplanen 2015-18 opplyser Statens 
vegvesen at det gjennom asfaltprogrammet har 
blitt lagt mange kilometer med faste dekker på 
det lavtrafikkerte vegnettet, og at det i årene 

framover vil bli et økende behov for vedlikehold 
og reasfaltering av disse vegene. SVV opplyser 
at vegene ble utbygd med en tynn overbygning i 
asfaltprogrammets tidlige fase, og at det rela-
tivt raskt blir behov for vedlikeholdstiltak.»

Av FT-sak 39/15, Økonomistrategi 2016-19 for 
NTFK, går bl.a dette fram:

«Vi må vurdere målsettingen om asfaltdekke på 
alle fylkesveiene.  Aktivitetsnivået må tilpasses 
de økonomiske rammene. Med gitte økono-
miske rammer vil vedlikeholdsetterslepet på 
vegdekke og vegfundament øke med om lag 40 
millioner årlig.» 

76.4 Langsiktig gjeld 
Ved utgangen av 2014 hadde STFK  4303 milli-
oner kroner i langsiktig gjeld, pluss 185 milli-
oner i lån til forskottering av bompenger. Ved 
utgangen av 2014 hadde NTFK 2169 millioner 
kroner i langsiktig gjeld. 

Den langsiktige gjelden for de to fylkeskom-
munene vil utvikle seg slik til 31.12. 2018 med 
de vedtatte investeringsbudsjettene for årene 
2015-18, jf. omtale i avsnitt 7.1:
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(mill 2015-kr. 2014 i 2014-kr) 2014 2015 2016 2017 2018

STFK 4 303 4 658 4 961 4 916 4 967

STFK bompenger 185 284 427 759 936

NTFK 2 170 2 322 2 362 2 406 2 433

SUM 6 658 7 264 7 750 8 081 8 336

Grafen og tabellen tar ikke høyde for nye låneopptak som fylkestinget i Sør-Trøndelag og Nord-Trøn-
delag vil gjøre vedtak om i løpet av 2016, 2017 osv. 

Regnskapet for 2014 viser at STFK betalte 
32,7 mill. kroner mer i avdrag på lånegjeld 
enn minimumskravet i kommuneloven. 2014 
var et unntaksår, da STFK i gjennomsnitt 
har betalt 60 – 70 millioner kroner mer enn 
minimumsavdraget. STFK har planlagt å 
nå dette nivået i årene som kommer. Det 
tilsvarende beløpet i NTFK var på 42,8 millioner 
kroner. 

Handlingsregel for lånegjeld i Nord-Trøndelag 
De siste årene har NTFK satt opp 
sitt investeringsbudsjett innenfor en 
handlingsregel for lånegjeld. Handlingsregelen 
går ut på låneopptakene ikke må overskride 
avdragsbetalinger for økonomiplanperioden. I 
beregningene tar vi hensyn til prisjusteringen, 
dvs. at lånegjelden reelt sett synker i løpet av 
planperioden. 

Pensjonsforpliktelser 
Langsiktig gjeld omfatter også 
pensjonsforpliktelser i KLP og Statens 
pensjonskasse. Regnskapene for 2014 viser at 
STFK sine forpliktelser er på 3421 millioner, 
mens NTFK’s forpliktelser er på 2070 millioner 
kroner. 

Premieavvik pensjon 
Både STFK og NTFK har siden ny forskrift 
ble innført i 2002, opparbeidet et premieavvik 
på pensjon. Dette er altså utgifter som 
fylkeskommunene har betalt, men som ennå 
ikke er regnskapsført. 

I STFK er premieavviket på 302 millioner ved 
utgangen av 2014, og i NTFK på 163 millioner 
kroner (inkl. arbeidsgiveravgift). 
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8 . Tjenesteproduksjon

Oppdraget: Utredningen må beskrive dagens tjenesteproduksjon, samt fordeler og ulemper ved en 
samlet organisering.

8 .1 Fylkeskommunens rolle som  
 tjenesteyter 
Under dette kapittelet gjennomgås fylkeskom-
munenes tjenesteområder i tur og orden.

8 .2 Videregående opplæring 
Fylkeskommunens er gitt ansvar for videre-
gående opplæring. Dette omfatter mer enn 
de videregående skolene, da også opplæring 
i lærebedrift og voksenopplæringssentre 
regnes som videregående opplæring. 
Opplæringstilbudet på området er mangfoldig, 
etter som fylkeskommunene relativt fritt 
kan etablere spesielle studier. Visse elever 
kan dessuten ha rett til spesielt utformet 
undervisning, slik f.eks. samiskspråklige  
elever har. 

Etter som de mest sentrale 
undervisningstilbudene skal forberede for videre 
studier eller bestemte yrker, er hovedtyngden 
av den videregående opplæringsvirksomheten 
lik i NTFK og STFK. Samtidig er det noen 

klare ulikheter, som bl.a. skyldes at elevenes 
studievalg er forskjellige i de to fylkene. Det er 
også noen flere satsinger, samt at det brukes 
relativt mere penger pr elev i NTFK enn i STFK. 
Det siste er imidlertid i ferd med å jevne seg ut 
pga generell tilstramming i økonomien i NTFK. 

En sammenslått fylkeskommune vil få en 
utfordring med å harmonisere tilbudene og 
ressursnivået. I den forbindelse er det viktig 
å forstå at de videregående skolene også har 
betydning ut over selve skolevirksomheten på 
det stedet hvor de befinner seg. De er viktige 
sentra både for næringsutvikling og kulturtilbud. 

8.2.1 Gjeldende struktur og organisering 
Som det framgår av tabellen nedenfor er 
det omtrent dobbelt så mange videregående 
skoler, elever, lærebedrifter og lærlinger i Sør-
Trøndelag som Nord-Trøndelag. Når det gjelder 
lærekandidater og opplæring av voksne, har 
Nord-Trøndelag relativt sett en betydelig større 
andel enn Sør-Trøndelag.

NTFK 2014 STFK 2014 
11 videregående skoler 22 videregående skoler 
4 fagskoler (Stjørdal, Levanger, Steinkjer og  
Ytre Namdal) 

3 fagskoler (Trondheim, ORME, Midtre Gauldal) 

5600 elever 10700 elever 
1350 lærlinger 2700 lærlinger 
120 lærekandidater 140 lærekandidater 
1000 voksne 700 voksne 
250 fagskolekandidater 370 fagskolekandidater 
750 lærebedrifter (100 selvstendige lærebedrif-
ter og 10 opplæringskontor) 

1500 lærebedrifter (300 selvstendige lærebe-
drifter og 24 opplæringskontor) 

De fleste skolene i Nord-Trøndelag fylket ligger i midtregionen, hvorav 5 ligger innenfor en radius 
på 40 km. I Sør-Trøndelag har naturlig nok Trondheim en dominerende posisjon med 8 skoler, men 
for øvrig er skolestrukturen ganske desentralisert, med relativt mange små skoler. Dette har med 
bosettingsstruktur og pendlingsavstand å gjøre.
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I NTFK er Avdeling for videregående opplæring 
inndelt i tre seksjoner: struktur og pedagogisk 
utvikling, fag- og yrkesopplæring og kvalitet. 
Seksjon for struktur og pedagogisk utvikling 
omfatter blant annet tilbudsstruktur, inntak, 
spesialundervisning, karriereveiledning og vok-
senopplæring. Seksjon for fag- og yrkesopplæ-

ring omfatter i hovedsak opplæring i bedrift og 
eksamen. Innenfor seksjon for kvalitet er det 
arbeidsområder som systemstøtte, kvalitet, digi-
tal kompetanse og internasjonalisering.

Det er 40 stillinger i den sentrale administra-
sjonen i Fylkets hus, inklusive prosjektstillinger 
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og delstillinger. I tillegg er seks medarbeidere 
lokalisert på karrieresentrene i Verdal og Nam-
sos.

I STFK er Fagenhet for videregående opplæring 
inndelt i fire faggrupper: fagopplæring, 
kvalitetsutvikling, inntak og formidling, og 
økonomi og administrasjon. Faggruppe 
for fagopplæring godkjenner blant 
annet lærekontrakter og lærebedrifter 
og driver utviklings og kvalitetsarbeid 
knyttet til fagopplæringen. Faggruppe 
kvalitetsutvikling har blant annet ansvar for 
skoleutviklingsprosjekter, skoleoppfølging og 
IKT. Faggruppe inntak og formidling planlegger 
blant annet de videregående skolenes tilbud, 
gjennomfører inntaket og driver individ- og 
systemrettet arbeid overfor elever med særskilte 
behov.

Det er 48 stillinger i den sentrale 
administrasjonen i Fylkeshuset, inklusive 
prosjektstillinger, lærlinger og delstillinger. 

8.2.2 Forskjeller mellom NTFK og STFK mht 
videregående opplæring 
Det er noen forskjeller mellom fylkene mht 
utdanningstilbud. NTFK har for eksempel flere 
særlige satsinger enn STFK: 

Satsinger i Nord-Trøndelag:

• Spisset toppidrett ved tre skoler, til sammen 
7 tilbud: 5-6 millioner kroner

• Idrettsfag (landslinje Meråker): 3,4 millioner 
kroner

• Grønn sektor (Mære landbruksskole):  
7,5 millioner kroner

• Blå sektor (Ytre Namdal videregående 
skole): 1,4 millioner kroner

• Distriktsprofil (opprettholde et minimum/
mangfold i tilbud ved skolene Leksvik, 
Meråker og Grong): 4- 5 millioner kroner

Satsinger i Sør-Trøndelag:

• Spisset toppidrett (Inklusive tildeling til RBK 
og Olympiatoppen): 6 – 7 millioner kroner.

Disse forskjellene har delvis bakgrunn i at NTFK, 
pga en relativt gunstig økonomisk situasjon, 
har kunnet bruke mer penger på videregående 

skole enn STFK. Ulike beregninger viser da også 
store kostnadsforskjeller mellom Nord- og Sør-
Trøndelag. KOSTRA-tall viser at netto utgift pr 
innbygger pr elev i aldersgruppen 16-19 år er 
ca kr 27.700 høyere i Nord-Trøndelag enn i Sør-
Trøndelag. Årsaken til denne kostnadsforskjellen 
er blant annet høyere andel elever på yrkesfag 
og flere lærere per elev i Nord-Trøndelag. En 
annen beregningsmåte er å bruke NTFK´s 
ressursfordelingsmodell på skolene i Sør-
Trøndelag, noe som viser at disse da ville fått 
197 millioner kroner i ekstra tildeling.

8.2.3 Videregående opplæring i et samlet 
Trøndelagsfylke 
Det er store likheter i organiseringen av 
opplæringsfeltet i de to fylkene, og den interne 
faggruppen har derfor hatt hovedfokus på å 
identifisere forskjellene og omtale disse.

Framskrivinger viser elevtallsnedgang i begge 
fylkene fram mot 2020. I Nord-Trøndelag er 
nedgangen størst midt i fylket (Levanger/Verdal/
Steinkjer). Etter 2020 blir det en oppgang, 
og denne vil være større i Trondheim enn 
ellers i fylkene. Dette vil gi en elevtallsøking 
fram mot 2030 totalt i Sør-Trøndelag, mens 
Nord-Trøndelag vil ha lavere elevtall i 2030 
enn i 2014. Den relative forskyvningen vil 
på sikt utløse behov for omfordeling av 
ressursene til videregående opplæring i et 
nytt Trøndelagsfylke. Nord–Trøndelag er for 
øvrig i gang med en prosess for å tilpasse 
aktivitetsnivået til forventet lavere inntektsnivå 
og endring i demografi fram mot 2020. 

I tillegg til endringer som følge av befolknings-
utvikling og justert rammetilskudd fra 
staten, vil det for den enkelte skole også bli 
endringer pga ny modell for intern fordeling av 
ressurser. I en ny, felles fylkeskommune må 
det nødvendigvis vedtas en ny, felles modell til 
erstatning for dagens to modeller, som har ulik 
innretning. Bl.a. gir de ulike utslag for «små» 
og «store» skoler. Det bør imidlertid benyttes en 
overgangsperiode hvor skolene kan tilpasse seg 
til den nye tildelingsmodellen.

Den interne faggruppen som har utredet 
sammenslåing av de to fylkeskommunenes 
videregående opplæring, mener at det er 
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muligheter for gevinster ved en sammenslåing 
hva gjelder tilbudsstruktur og skoletilbud. 
Det antas å bli større mulighet for å tilby 
spesielle skoletilbud som det er vanskelig å ha 
elevgrunnlag for innenfor bare ett av fylkene. 
Videre vil det gi muligheter for justering av 
tilbudsstruktur i grenseområdene mellom 
dagens fylker. 

Faggruppen peker særlig på tre 
hovedutfordringer:

1. Forskjellig befolknings- og økonomisk 
utvikling i de to fylkene.  
Nord-Trøndelag fylkeskommune har i dag 
flere ressurser pr elev/lærling enn Sør-
Trøndelag fylkeskommune. Endringer 
i inntektssystemet og demografiske 
endringer vil imidlertid føre til at rammene 
til Nord-Trøndelag fylkeskommune minker i 
årene som kommer. Samtidig er rammene 
for Sør-Trøndelag fylkeskommune stabile 
eller øker noe de kommende årene. Dette vil 
måtte gi en omfordeling av ressursene. 

2. Forskjellig tenkning rundt distriktsskoler/
spesialistskoler i de to fylkene.  
Det er i dag tre spesialistskoler i Nord-
Trøndelag fylkeskommune: Mære 
landbruksskole, Inderøy vgs (musikk, dans 
og drama), og Meråker vgs (landslinjer 
innen langrenn og skiskyting). Sør-
Trøndelag fylkeskommune har i dag ingen 
slike spesialistskoler.  
 
Sør-Trøndelag har imidlertid også en 
struktur der spesialiserte tilbud er 
konsentrert til enkelte skoler. Eksempler 
på dette er Skjetlein videregående skole 
(naturbruk), Frøya (havbruk), Heimdal 
(IKT), spisset toppidrett/landslinjer på 
Oppdal, Strinda og Heimdal. De økonomiske 
tildelingsmodellene er imidlertid ulike.     
 
Dagens forskjellige utgangspunkt i forhold 
til spesialistskoler i nord og sør må løftes 
fram. Dette er en viktig forskjell, og det 
må vurderes hva en har ressurser til å 
videreføre på hvilken måte i et sammenslått 
fylke. Dette er en økonomisk prioritering, og 

blir dermed i siste instans et spørsmål som 
politikerne må ta stilling til. 

3. Organiseringen i et sammenslått fylke.   
Dagens tonivåmodell vil kunne utfordres 
innen opplæringsområdet på grunn av 
større område og flere enheter (pr i dag er 
det til sammen 35 enheter). En organisering 
i regioner innad i et sammenslått fylke 
vil kunne være en mulig tilnærming for å 
avhjelpe dette. I Akershus og Hordaland 
har fylkeskommunen valgt en slik 
løsning. Framtidig organisering av fag- og 
yrkesopplæringen må også ta høyde for 
at lærebedrifter og opplæringskontor skal 
følges opp i en større region og en må 
vurdere en organisering som sikrer en delvis 
lokal oppfølging.

8 .3 Regional utvikling og kultur 
Fylkeskommunene er gitt et hovedansvar 
for fylkenes samfunns- og næringsutvikling. 
Dette er fylkeskommunenes mye omtalte 
samfunnsutviklerrolle, som mange nå 
signaliserer skal styrkes. Rollen innebærer å 
skape produktivt samspill mellom engasjerte 
aktører i regionen, slik at regionens ressurser 
kan omsettes til konkurransekraft og til 
samfunnets beste. Fylkeskommunen er gitt 
styring med enkelte av de ressursene som skal 
bidra til dette, men først og fremst er dens 
rolle å utvikle sterke utviklingspartnerskap, og 
tilrettelegge og koordinere deres felles innsats. 

Et sentralt virkemiddel i dette er den 
fylkeskommunale planleggingen, som nettopp 
har fylkets utvikling som utgangspunkt. Denne 
planleggingen omfatter både samfunnsutvikling 
i bred forstand, og arealplanlegging på bestemte 
områder som ikke dekkes av kommunene. 
Begge fylkeskommunene har samlet dette 
arbeidet i en egen avdeling for Regional utvikling 
og kultur. Her inngår en rekke saksområder 
knyttet til den nevnte oppgaven:
• Samfunnsplanlegging, areal og miljø

• Næringsutvikling

• Kultur

• Samiske spørsmål (drøftes særskilt i pkt 10.1)
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Det er også noen andre tilknyttede saksområder, 
som friluftsliv, vilt og fisk, kulturminnevern.

8.3.1 Gjeldende struktur og organisering

8.3.1.1 Samfunnsplanlegging, areal og miljø 
Samfunnsplanleggingen er i hovedsak 
organisert rundt arbeidet med Fylkesplanens 
samfunnsdel, og i de seneste årene en 
forberedende regional planstrategi. De to 
fylkeskommunene har i en årrekke laget hele 
eller deler av disse planene felles, nettopp fordi 
det som skal utvikles med planene har vært 
sammenvevd i en felles funksjonell region. Også 
andre planer er på samme måte felles, f.eks 
Forvaltningsplan for vann i vannregion Trøndelag.

Fylkestinget er øverste plan- og vedtaksmyn-
dighet for regionale planer. Når det kommer til 
oppfølging av regionale planer er Fylkesutvalget 
i STFK og Fylkesrådet i NTFK de sentrale politis-
ke organene. 

Den regionale arealpolitikken i er i begge 
fylkene nedfelt i Regional plan for arealbruk. 
Etter PBL § 8-2 skal den legges til grunn 
for regionale organers virksomhet og for 
kommunal og statlig planlegging og virksomhet 
i regionen. Begge fylker har et planforum, hvor 
fylkeskommunen har ledelsen. Dette er en 
formell arena iht PBL, for drøfting og avklaring 
av planspørsmål mellom kommuner og statlige 
sektormyndigheter. 

Organiseringen og oppgaveløsingen på dette om-
rådet er i hovedsak lik i begge fylkeskommunene. 

Fylkeskommunen har ikke noen klart definert 
rolle i klimaarbeidet. Men på en rekke 
samfunnsområder har den et klart ansvar og 
mulighet til å bidra, bl.a. som planmyndighet. 
Begge fylkeskommunene har planer for klima 
og energi. Det aller meste av innsatsen vil 
være i samarbeid med andre aktører. Aktuelle 
innsatsområder er:

• Energiproduksjon

• Arealpolitikk

• Transport

• Energibruk i bygg

• Innkjøpspolitikken

8.3.1.2 Næringsutvikling 
Fylkeskommunene har en viktig næringspoli-
tisk rolle i regionen. Fordi de i stor grad dekker 
samme funksjonelle område, har det lenge vært 
et betydelig samarbeid mellom NTFK og STFK. 
Mange næringsrettede planer og strategidoku-
menter er felles, bl.a. for landbruk, marin sek-
tor, reiseliv, olje og gass, FoU.

Fylkeskommunenes arbeid med næringsutvikling 
finansieres dels gjennom årlige tilskudd til regio-
nal utvikling fra KMD og andre statlige program, 
dels egne midler og midler fra andre sektorer der 
de understøtter regionale utviklingstiltak, f.eks 
videregående opplæring og vegsektoren.

Mye av fylkeskommunenes virkemidler forvaltes 
av andre aktører, særlig av Innovasjon Norge og 
kommunene. Fylkeskommunen samarbeider 
også med, og gir økonomisk støtte til utvalgte 
organisasjoner som arbeider med regional 
næringsutvikling, bl.a. Trøndelag Reiseliv AS, Oi! 
Trøndersk Mat og Drikke AS, VRI og Regionalt 
Forskningsfond. De aktuelle aktørene vurderes 
som viktige partnere i gjennomføring av det 
regionale utviklingsarbeidet. 

Eierskap er ett av virkemidlene i denne sam-
menhengen. STFK har eierinteresser i 19 aksje-
selskap (3 heleide) og 5 interkommunale sel-
skap, samt et fylkeskommunalt foretak. NTFK 
har eierinteresser i 22 aksjeselskap (1 heleid) 
og 6 interkommunale selskap. En rekke av disse 
eierposisjonene er næringspolitisk motivert.

I begge fylkeskommunene er det 
næringsutviklingsprosjekt/-aktiviteter knyttet 
til videregående skoler. I tillegg har Sør-
Trøndelag fylkeskommune, i partnerskap med 
Frøya kommune, etablert et regionalt blått 
kompetansesenter på Frøya.

På noen saksområder har fylkeskommunene 
forvaltningsansvar. Dette gjelder bl.a. noen 
av bestemmelsene i Akvakulturloven, 
Havressursloven og Viltloven.

8.3.1.3 Kultur 
Fylkeskommunenes rolle på kulturområdet er i 
liten grad knyttet til definerte forvaltnings- eller 
tjenesteområder, bortsett fra fordeling av noen 
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statlige tilskuddsmidler, samt på bibliotekområ-
det. Den rollen som utøves er primært forankret 
i den fylkeskommunale samfunnsutviklingsrol-
len og ansvaret for regional planlegging24. 

Hovedoppgaven for fylkeskommunene som re-
gional utviklingsaktør på kulturfeltet har derfor 
vært å drive aktivt, strategisk utviklingsarbeid i 
partnerskap med andre for å styrke og samord-
ne de ulike områdene. Dette har skjedd både 
gjennom eierskap, tilskudd til utviklingsprosjek-
ter, etablering og/eller drift av kulturinstitusjo-
ner og gjennom egeninitierte tiltak. Noen kul-
turinstitusjoner kommer inn under det statlige 
funksjonsfordelingssystemet hvor staten yter 
tilskudd med en viss prosentandel. 

De to fylkeskommunene har felles strategiplan 
for kulturnæringene og for film i Trøndelag. For 
øvrig har de hver sine planer, i tråd med sine 
respektive satsinger. Temaene er likevel mye de 
samme. Begge fylkeskommunene har f.eks en 
betydelig ungdomsrettet virksomhet.

8.3.2 Forskjeller mellom NTFK og STFK mht 
Regional utvikling og kultur

8.3.2.1 Samfunnsplanlegging, areal og miljø 
Det er helt ubetydelige forskjeller mellom NTFK 
og STFK på dette området, som følge av et lang-
varig samarbeid og utarbeiding av mange felles 
planer.

8.3.2.2 Næringsutvikling 
De to fylkeskommunene dekker som nevnt i stor 
grad samme funksjonelle område, og derfor 
er mye likt mht næringsutviklingsarbeidet, 
bl.a. mange felles planer. Den viktigste 
forskjell ligger antakelig i at Sør-Trøndelag 
har en dominerende storby med tilhørende 
storbyområde, som dessuten har organisert 
egne utviklingsfunksjoner i Trondheimsregionen.  

Trondheimsregionen har gjennom sitt eget næ-
ringsråd og næringsfond til dels jobbet med 
parallelle aktiviteter til det STFK og Innovasjon 
Norge gjør. Dette skaper en litt uklar situasjon, 
som også vil være der i et sammenslått Trøn-
delagsfylke, om man ikke avklarer det i en sam-
arbeidsmodell. 

Det kan også noteres at Høgskolen i Nord-Trøn-
delag (HiNT) nettopp har vedtatt å fusjonere med 
Universitetet i Nordland, og at man i Trøndelag 
dermed er mer delt enn på svært lenge når det 
gjelder det sentrale kunnskaps- og FoU-om-
rådet. At dette skjer nettopp idet man tenker å 
lage et felles Trøndelagsfylke, er paradoksalt.

8.3.2.3 Kultur 
De to fylkene har ulik historie hva gjelder profe-
sjonelle kulturinstitusjoner. Nord-Trøndelag har 
hatt få profesjonelle kulturinstitusjoner og har 
derfor gjennom økonomisk satsing og priorite-
ring bygget opp og tatt en eierrolle i disse. Mens 
institusjoner som Trøndelag Teater og Trond-
heims Symfoniorkester har lange tradisjoner i 
Trondheim og Sør-Trøndelag. 

8.3.3 Regional utvikling og kultur i et samlet 
Trøndelagsfylke

8.3.3.1 Samfunnsplanlegging, areal og miljø 
De siste årene har det som nevnt vært et tett 
samarbeid mellom trøndelagsfylkene innenfor 
regional planlegging. For de planene som ikke 
er laget felles er det behov å harmonisere plan-
form og innhold ved en sammenslåing.  Dette vil 
utløse behov for rullering av en rekke planer og 
strategier. Med tanke på at fylkene har hatt noe 
ulik praksis omkring planstruktur og bruk av 
myndighetsrollen, kan dette også gi en viss ut-
fordring på politisk nivå. Administrativt og faglig 
antas det ikke å være nevneverdige utfordringer 
knyttet til en sammenslåing.

8.3.3.2 Næringsutvikling 
Trøndelag er en svært ressursrik region, som 
dessuten har et særdeles sterkt kunnskaps- og 
forskningssentrum i Trondheim. I en felles fyl-
keskommune for Trøndelag, vil man i større grad 
enn i dag kunne lage et helhetlig utviklings-
opplegg for dette. Samlet vil man også kunne 
tale det regionale helhetssynets sak med større 
tyngde. At en sammenslåing vil forenkle samar-
beidsstrukturene (partnerskap, eierskap osv), vil 
bidra til dette.

Trondheim har med sine kunnskapsinstitusjoner, 
offentlige virksomheter og varierte næringsliv 
en helt sentral rolle som næringsmessig motor 
ikke bare for Trondheim og Sør-Trøndelag, 

24 I følge PBL §3-1 skal planlegging bl.a. ” … sette mål for den fysiske, miljømessige, økonomiske, sosiale og kulturelle 
utviklingen i kommuner og regioner, avklare samfunnsmessige behov og oppgaver, og angi hvordan oppgavene kan løses.”

95



men for hele Trøndelag. Dermed har dette stor 
betydning både for Trondheim kommune og for de 
to fylkeskommunene. Begge parter har legitim 
interesse og posisjon til å arbeide for å utvikle 
og dra nytte av disse formasjonene, som bør 
ses som et samfunnsmessig fellesgode, som 
mange bidrar til å opprettholde. Dette tilsier at 
næringsutviklingsarbeidet i Trondheimsregionen 
og det nye Trøndelagsfylket bør samordnes, 
med sterk innflytelse for fylkeskommunen på de 
områdene som har stor fylkesregional betydning. 
Det bør bli lettere å finne fram til slike løsninger i 
et sammenslått fylke.

Organisering av statlige innovasjonsaktører 
(Innovasjon Norge, SIVA, fylkesmannen) er til 
vurdering, og for tiden uklart. Antakelig vil en 
samlet fylkeskommune samsvare bedre med 
disse aktørenes framtidige organisering enn de 
nåværende to. 

Den interne faggruppa påpeker at organisering 
og arbeidsmåte på næringsområdet er lik men 
ikke identisk, men at ulikhetene er ikke større 
enn at de er fullt mulig å integrere i en felles 
struktur. 

8.3.3.3 Kultur 
Et samlet Trøndelagsfylke vil gi en spennende 
mulighet til å utvikle det varierte kulturlivet på 
nye måter. Det kan også gi muligheter til å søke 
om større og helhetlig innflytelse på tildeling av 
statens svært fragmenterte tilskuddsordninger 
på kulturområdet. 

Ved en eventuell sammenslåing vil en rekke ei-
erskap måtte vurderes og konsolideres. 

8.4 Kollektivtrafikk 
Fylkeskommunene har direkte ansvar bare for 
deler av kollektivtransporten i fylket, dvs for

• Båt og ferge

• Ordinære ruter bil og bane

• Skoleskyss

• Bestillingstransport

• Tilrettelagt transport

Annen kollektivtrafikk som tog, fly, taxi, 
ekspressbuss og flybuss ivaretas av statlige eller 
private aktører. 

Kollektivtrafikken er størst i og til/fra Trondheim. 
Ser man bort fra denne, er det små forskjeller 
mellom de to fylkene. Skoleskyssen er 
dominerende.

I tillegg til å ha direkte ansvar for deler av 
kollektivtilbudet, vil fylkeskommunen via sitt 
samfunnsutviklingsansvar være en viktig 
premissgiver, tilrettelegger og koordinerende 
instans for det samlede kollektivtilbudet i fylket. 

8.4.1 Gjeldende struktur og organisering 
Fylkeskommunene driver ikke egen 
transportvirksomhet, men kjøper de 
transporttjenestene de har behov for i 
markedet. STFK ivaretar dette gjennom eget 
administrasjonsselskap – AtB, som planlegger, 
anskaffer og følger opp ruteproduksjonen 
mot publikum, kommuner og operatører. I 
NTFK ivaretas de tilsvarende oppgavene av 
fylkeskommunens egen administrasjon.

8.4.2 Forskjeller mellom NTFK og STFK mht 
kollektivtransport 
Både i NTFK og STFK er det ønske om å gi 
likeverdige tilbud i alle deler av fylket. Men ulike 
forutsetninger gjør at tilbud og løsningsmåter 
likevel blir forskjellige. Slik vil det også bli i et 
samlet Trøndelagsfylke. Det er først og fremst 
Trondheimsregionen som vil kreve andre 
løsninger enn det øvrige Trøndelag. 

Buss er den dominerende transportløsningen 
i mesteparten av de to fylkene, men i 
Trondheimsregionen blir Trønderbanen etter 
hvert en viktigere del av kollektivløsningen. I 
de mindre byene har NTFK et kollektivtilbud 
som er en kombinasjon av bybuss og 
bestillingstransport innad i byene, og et godt 
utviklet busstilbud mellom byene. STFK har 
ingen større småbyer og et tilsvarende internt 
kollektivtilbud er fraværende her.

Innad i distriktene er tilbudet i de to 
fylkeskommunene ganske likt, med litt ulik 
bruk av virkemidler. NTFK har mer bruk av 
bestillingstransport enn STFK. For trafikken 
til og mellom regionsentra (stamruter) bruker 
NTFK jernbane, buss og hurtigbåt. I tillegg 
benyttes tilbringertransport for å knytte 
distriktet til de regionale stamrutene. STFK har 
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i hovedsak satset på bussruter fra regionsentra 
ute i distriktene og inn til Trondheim, men 
jernbanen blir som nevnt stadig viktigere på 
enkelte strekninger. 

8.4.3 Kollektivtrafikk i et samlet Trøndelagsfylke 
Befolkningskonsentrasjonen i og omkring 
Trondheim gjør at kollektivtilbudet her og i 
resten av Trøndelag vil få ulik struktur også i 
framtida. I tillegg er det verdt å bemerke at også 
en del kommuner ute ved kysten (Hitra, Frøya, 
Ørlandet og Vikna) forventer stor vekst, noe som 
får betydning for sjøverts kollektivtrafikk.

Kollektivtrafikken er en viktig faktor når det 
gjelder å knytte Trøndelag sammen. Det er 
imidlertid ikke noen bestemte utfordringer 
omkring det framtidige kollektivtilbudet som 
krever spesiell oppmerksomhet i denne 
utredningen. 

Derimot må det påpekes at fylkeskommunenes 
organisering av sitt arbeid med kollektivtrafikken 
er såpass forskjellig at det må gjøres valg av 
organisasjonsmodell ved en sammenslåing. Det 
betyr ikke at dette må gjøres som del av et evt 
sammenslåingsvedtak, men at oppgaven da bør 
påpekes, og kanskje vedtas utredet.

8 .5 Fylkesveger 
Det offentlige vegnettet er delt mellom riks-, 
fylkes- og kommuneveger. Fordelingen endres 
med jevne mellomrom, siste store omfordeling 
var i 2010.

8.5.1 Gjeldende struktur og organisering 
I Sør-Trøndelag fylke er det i 333 km riksveg 
og 2.940 km fylkesveg, mens Nord-Trøndelag 
har 352 km riksveg og 3.004 km fylkesveg. I 
tillegg kommer gang- og sykkelveger, samt et 
antall særskilte objekt som bruer, tunneler og 
fergekaier.

Fylkeskommunene har ansvar for bygging, 
forvaltning, drift og vedlikehold av fylkesveger. 
Det er Statens Vegvesen som tar seg av 
den praktiske oppgaveløsingen, på oppdrag 
fra fylkeskommunene, gjennom en ordning 
som kalles ”sams vegadministrasjon”. 
Fylkeskommunene i Trøndelag forholder seg 
her til hvert sitt avdelingskontor i Statens 

Vegvesen Region Midt, som også omfatter 
Møre & Romsdal. Denne regionale koblingen 
medfører for øvrig at disse tre fylkeskommunene 
har ansvar for å lage en felles Regional 
Transportplan for Midt-Norge, som innspill til 
Nasjonal Transportplan (NTP).

For den egne planleggingen har de to 
fylkeskommunene stort sett felles, likt og 
helhetlig plansystem.

8.5.2 Forskjeller mellom NTFK og STFK mht 
fylkesveger 
Arbeidet med fylkesvegene er litt forskjellig 
innrettet i de to fylkeskommunene, dels 
som følge av ulik politisk organisering. I 
det praktiske arbeidet er det meste likt, 
selv om arbeidsfordelingen med ”sams 
vegadministrasjon” oppgis å være litt ulik. 

8.5.3 Fylkesvegene i et samlet Trøndelagsfylke 
Den interne faggruppa som utredet dette 
området, påpeker at arbeidsoppgavene innenfor 
vegområdet i de to fylkene er så godt som 
sammenfallende. Storbyhensyn og miljøpakken 
i Trondheim er det som skiller mest. Det er 
som nevnt enkelte ulikheter i samarbeidet med 
Statens vegvesen. 

Sammenslåing av fylkeskommunene vil etter 
faggruppas oppfatning gi større volum, større 
fagmiljø og økt mulighet for å utvikle rollen som 
profesjonell vegeier. Det vil også gi potensiale 
for administrativ effektivisering, samt økt tyngde 
i forhold til Statens Vegvesen i enkelte spørsmål. 

Arbeidsgruppas hovedkonklusjon er at samord-
ning av vegeierrollen være lite problematisk om 
man velger å slå sammen fylkene. 

8 .6 Tannhelse 
Fylkeskommunens ansvar for tannhelsetje-
nesten er forankret i Lov om tannhelsetjenesten 
§ 1, som bestemmer at ”Fylkeskommunen skal 
sørge for at tannhelsetjenester, herunder spesialist-
tjenester, i rimelig grad er tilgjengelige for alle som 
bor eller midlertidig oppholder seg i fylket.” Dess-
uten har fylkeskommunen ansvar for Den offent-
lige tannhelsetjenesten, som omfatter nærmere 
bestemte grupper, derunder barn og ungdom fra 
fødsel til og med det året de fyller 18 år. 
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8.6.1 Gjeldende struktur og organisering 
I begge fylkeskommunene ivaretas oppgaven av 
en sentral fagenhet, mens selve tjenesten utøves 
i tre tannhelsedistrikt i Nord-Trøndelag med 21 
offentlige tannklinikker og ca 110 ansatte, og i 
Sør-Trøndelag i fire distrikt med 25 offentlige 
tannklinikker og ca 200 ansatte. Ni av klinikkene 
ligger i Trondheim.

8.6.2 Forskjeller mellom NTFK og STFK mht 
tannhelsearbeidet 
Tannhelsetjenesten i Nord-Trøndelag har høyere  
netto driftsutgifter enn landsgjennomsnittet 
både målt pr. innbygger og pr. person i de 
prioriterte gruppene under tilsyn. I 2013 
brukte Nord-Trøndelag fylkeskommune 
602 kr/innbygger på tannhelse, mens 
landsgjennomsnittet var 435 kr/innbygger.

Tannhelsetjenesten i Sør-Trøndelag har 
på sin side lavere netto driftsutgifter enn 
landsgjennomsnittet både målt pr innbygger og 
pr person i de prioriterte gruppene under tilsyn. 
I 2013 brukte man her 371 kr/innbygger på 
tannhelse.

8.6.3 Tannhelsearbeidet i et samlet  
Trøndelagsfylke 
Tannhelsearbeidet i de to fylkene ivaretar i stor 
grad de samme oppgavene, og det antas derfor 
at en sammenslåing av fylkene vil være relativt 
uproblematisk på dette området. 

8 .7 Folkehelse 
Fylkeskommunen har gjennom Folkehelseloven 
ansvar for å fremme folkehelse. Målsettingen for 
folkehelsearbeidet er flere leveår med god helse 
og trivsel og reduserte sosiale helseforskjeller. 
Folkehelsearbeidet rettes i hovedsak mot hele 
befolkningen og samfunnsforhold som direkte 
eller indirekte påvirker helsetilstanden. 

I folkehelsearbeidet er fylkeskommunene tett 
koblet til kommunene, statlige og regionale 
aktører, frivillige lag og organisasjoner m.v. 
Særlig er samarbeidet med kommunene 

og FoU-miljø viktig. Det systematiske 
partnerskapet er en nødvendig forutsetning for 
at folkehelsearbeidet skal lykkes.

Folkehelsearbeidet i fylkeskommunene ivaretas 
gjennom regional utvikling og planlegging, 
kultursatsing, videregående opplæring og 
ulike former for tjenesteyting. I tillegg skal 
fylkeskommunene samordne folkehelsearbeidet 
i fylkene og støtte folkehelsearbeidet i 
kommunene. Fylkeskommunene initierer 
også tiltak og prosjekt. En særs viktig oppgave 
for fylkeskommunene er å ha oversikt over 
helsetilstanden og påvirkningsfaktorer i fylkene. 
I dette inngår også arbeid med å skaffe fram, 
tilrettelegge og formidle kunnskap.

8.7.1 Gjeldende struktur og organisering 
I STFK er folkehelsearbeidet lagt til avdeling 
for Regional utvikling, med en ressurs på 1,5 
årsverk. I NTFK er oppgaven lagt til avdeling for 
Tannhelse og folkehelse, med en ressurs på 3 
årsverk, samt 2 midlertidige årsverk.

8.7.2 Forskjeller mellom NTFK og STFK mht 
folkehelsearbeidet 
Folkehelsearbeidet i de to fylkeskommunene 
har felles forankring i Felles regional 
planstrategi, men har hver sin Regional plan 
for folkehelsearbeidet. Det arbeides med 
samkjøring av planene.

Det er noe forskjell mht retning og 
arbeidsmåter, og det er noe sterkere økonomi i 
NTFK enn i STFK.

Organiseringen er forskjellig, men den interne 
faggruppen mener at det ikke bør by på 
vesentlige problemer å finne en felles løsning.

8.7.3 Folkehelsearbeidet i et samlet 
Trøndelagsfylke 
Folkehelsearbeidet vil være viktig i framtida, 
men det er ikke grunnlag for å peke på spesielle 
utfordringer relatert til denne utredningen.
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9 . Administrative støttefunksjoner
Administrative støttefunksjoner understøtter virksomhetens primære oppgaveløsing. Dette er 
funksjoner som i hovedsak er like på tvers av virksomheter og sektorer, og omfatter bl.a. personal, 
arkiv, teknisk drift, økonomi, regnskap, innkjøp og IKT. 

Organiseringen av de administrative støttefunksjonene vil kunne variere med i hvilken grad de 
primære saksområdene har særegne krav til støttefunksjonene og integrerer dem i egen enhet, 
eller om funksjonskravene er ens, slik at all støttevirksomheten kan samles sentralt. I de to 
fylkeskommunene har f.eks videregående opplæring enkelte støttefunksjoner plassert i egen 
enhet, og dels visse økonomi- og personaladministrative oppgaver ute på de videregående skolene. 
Med mindre funksjonen ikke er avhengig av fysisk nærhet til den primære oppgaveløsningen, har 
tendensen lenge gått i retning av sentralisering, takket være framskrittene på IKT-området. Om det 
ligger an til justering av støttetjenestenes organisering når skalaen på virksomheten fordobles, er 
et hensiktsmessighetsspørsmål, som ikke skal berøres her.

Hovedinntrykket etter det utredningsarbeidet som de interne faggruppene utførte våren 2015, 
er da også at det ikke er forhold ved de administrative støttetjenestene som er av avgjørende 
betydning for sammenslåingsspørsmålet. Det er heller ikke noe som krever retningsgivende 
vedtak på nåværende tidspunkt. Med det betydelige omstillingsarbeidet som vil følge med 
sammenslåingen, og de overgangsordningene som bør gjelde i en viss periode, er det dessuten liten 
økonomisk gevinst å hente på kort sikt. Etter overgangsperioden er det i faggruppene klar tro på 
effektiviseringsgevinst.

Nedenfor gis det en kort redegjørelse for de administrative støttefunksjonene, basert på 
faggruppenes utredninger. Dette utredningsarbeidet var både grundig og detaljert, og vil være svært 
verdifullt i en gjennomføringsfase. 

9.6.1 Samlet organisering av de administrative 
fellestjenestene 
Organisering av økonomi, regnskap, lønn og 
personal, som har en rekke sammenvevde 
oppgaver som krever samarbeid på tvers, og 
som kan funksjonsdeles organisatorisk på ulike 
måter. De aktuelle faggruppene har drøftet 
dette, og gitt visse anbefalinger. 

9.6.2 Økonomi

9.6.2.1 Organisering  
I begge fylkeskommunene er økonomioppgavene 
organisert under felles ledelse (henholdsvis 
stabssjef (NTFK) og direktør for økonomi og 
interne støttetjenester (STFK)), som igjen 
er en del av toppledergruppen. På mer 
operativt nivå er imidlertid organiseringen 
og oppgavefordelingen noe forskjellig i de to 
fylkeskommunene.

I STFK ivaretas de sentrale økonomioppgavene 
i Økonomiavdelingen, mens Regnskapstjenesten 

ivaretar regnskapsfunksjonen. I NTFK ivaretas 
både de sentrale økonomioppgaver og 
regnskapsoppgaver i Økonomifunksjonen, hvor 
arbeidet er delt mellom to team: Plan og strategi 
og Økonomidrift. Disse tilsvarer langt på vei 
Økonomiavdelingen og Regnskapstjenesten i 
STFK, bortsett fra at Økonomidrift også ivaretar 
visse stabsfunksjoner.

9.6.2.2 Oppgaveløsing 
Som foregående punkt viser, er selve 
oppgaveløsningen i de to fylkeskommunene 
temmelig lik, selv om den er organisert litt 
forskjellig. Dette er ganske naturlig, tatt 
i betraktning at økonomifunksjonene er 
svært strengt definert og regulert, og med 
standardiserte rapporteringskrav. Når det 
gjelder den økonomiske planleggingen er 
det imidlertid frihet og variasjon i måten 
å arbeide på, fram mot den endelige, 
formelle økonomiplanen. Koblingen til 
tjenesteområdenes planlegging søkes gjerne 
ivaretatt ved bruk av spesielle ledelsessystem, 
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hvor også den økonomiske styringen er 
integrert. 

Spørsmålet om bruk av et overordnet 
ledelsessystem, som tas nærmere opp i punkt 
6.6, er besvart ulikt i de to fylkeskommunene. 
STFK innførte ledelsessystemet Balansert 
målstyring (BMS) for hele organisasjonen 
for mer enn 10 år siden. NTFK har ikke noe 
tilsvarende. 

Det bør være et prioritert tema for den nye 
fylkeskommunen å ta stilling til bruk av 
ledelsessystem, noe som vil ha det betydning for 
økonomfunksjonens arbeid. 

9.6.2.3 Kompetanse 
Kompetansesituasjonen i de to fylkeskommu-
nenes økonomivirksomhet vurderes som svært 
tilfredsstillende. Ved sammenslåing til ett fylke 
vil økonomioppgavene i hovedsak bli de samme, 
men med økt volum. Det siste kan åpne for økt 
spesialisering i oppgaveløsingen. Dermed vil det 
også kunne påvirke muligheten for rekruttering 
og personalutvikling. 

9.6.2.4 Systemløsninger 
Begge fylkeskommunene bruker 
økonomisystemet Agresso. STFK bruker 
Escali Financials til lånehåndteringen, mens 
NTFK bruker ekstern konsulent til dette. STFK 
bruker Corporater til rapportering for Balansert 
målstyring. I eiendomsforvaltningen bruker 
STFK Agressos investeringsmodul, mens NTFK 
bruker Facilit FDVU.

Vurderingen til de økonomiske fagenhetene er 
at det ikke vil medføre vesentlige problemer 
å bringe virksomhetene over på felles 
systemplattform ved en sammenslåing.

9.6.2.5 Gevinster og utfordringer ved 
sammenslåing 
De mest synlige gevinstene ved en 
sammenslåing av fylkeskommunene er 
større fagmiljø og stordriftsfordeler. Etter 
en tilpasningsperiode på 2-3 år kan det 
også regnes med noe redusert bemanning. 
Kostnadsreduksjoner vil dessuten kunne 
komme på områder som lisenser og andre 
datakostnader.

Den aktuelle faggruppen konkluderer i sin 
rapport med at de ikke har funnet institusjonelle 
forhold som skulle begrense muligheten for 
sammenslåing. 

9.6.3 Regnskap og lønn

9.6.3.1 Organisering  
 
a) Regnskap 
Som vist i foregående punkt om Økonomi, er 
regnskapsfunksjonen i STFK organisert som 
egen enhet, Regnskapstjenesten (RT), under 
Fylkesrådmannens økonomidirektør. I NTFK 
er regnskapsfunksjonen organisert som et 
driftsøkonomiteam under Økonomifunksjonen 
på Administrasjonsavdelingen. Fagleder 
Regnskap er teamleder og har fagansvar, mens 
økonomisjefen har personal- og økonomiansvar. 
 
b) Lønn 
I STFK er lønns- og fraværsoppgavene 
organisert i et Lønnsteam under Personal- og 
organisasjonsavdelingen(POA), mens i NTFK 
er lønnsfunksjonen plassert direkte under 
stabssjef i Administrasjonsavdelingen. 

9.6.3.2 Oppgaveløsing 
 
a) Regnskap 
Regnskapstjenestens hovedoppgaver er å 
avlegge fylkeskommunens årsregnskap og 
koordinere alle oppgaver i den forbindelse, samt 
periodisert rapportering gjennom året. Den 
har også daglig ansvar for bilagsbehandling, 
utbetalinger, innbetalinger og inkasso, 
samt system- og vedlikeholdsansvar for de 
datasystem som benyttes for dette. 

Det drives også rådgivning ut mot andre sekto-
rer både mht regnskap og detaljbudsjettering, 
samt at det ytes bistand med økonomistyring i 
ulike prosjekt. 
 
b) Lønn 
Lønn har ansvar for lønnsberegningen, rappor-
teringer til offentlige myndigheter, fravær og 
refusjon sykepenger/fødselspermisjoner, søk-
nadsoppfølging vedr. pensjoner osv. til pensjons-
kassene, avstemminger av lønn mot regnskap. 
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All lønnsberegning skjer sentralt. Oppgavene er 
stort sett de samme i de to fylkeskommunene.

9.6.3.3 Kompetanse 
Faggruppen har ikke tatt opp spesielle 
momenter knyttet til kompetanse.

9.6.3.4 Systemløsninger 
De to fylkeskommunene bruker samme 
dataløsning (Agresso) både for regnskap og 
lønn, og det anbefales at dette videreføres 
(opsjonsmuligheter må benyttes fram til 
sammenslåing). Det må gjøres valg for noen 
forsystem som er ulike.  

Videre er det behov for snarlig oppstart av eta-
blering av felles kontoplan.

 Begge fylkeskommunene planlegger innføring 
av nytt skoleadministrativt system (VFS) fra 
2017/2018. . Dette arbeidet bør samkjøres, og 
tidspunkt for skifte av system og organisering 
må tidlig inn i planen. 

9.6.3.5 Gevinster og utfordringer ved 
sammenslåing 
Faggruppene peker på at felles systemløsninger 
på fagsystem for regnskap og lønn gir 
mulighet for reduserte kostnader. Med 
felles systemløsning vil også kurs- og 
opplæringsvirksomheten effektiviseres. De 
antyder også at større organisasjon og fagmiljø 
kan gi kvalitetsmessige gevinster.

Faggruppene ser det som en ulempe at ansat-
te med samme arbeidsoppgaver er geografisk 
adskilt, selv om dette bør aksepteres i en innkjø-
ringsperiode. De mener at samme arbeidspro-
sess/arbeidsområde må som hovedprinsipp ha 
felles arbeidssted.

9.6.4 Personal og organisasjon 
Personal- og organisasjon hos de to fylkeskom-
munene har mye likt ansvar, organisering og 
kompetanse, men også noen ulikheter. Ulikhe-
tene oppfattes ikke som hindringer i å danne ny 
organisasjon, men gir muligheter til å forme en 
ny, sterk faglig avdeling.

9.6.4.1 Organisering  
I STFK er funksjonen organisert som egen 

støtteenhet under Fylkesdirektøren for økonomi 
og interne støttetjenester, mens i NTFK er dette 
organisert direkte under stabssjefen.

9.6.4.2 Oppgaveløsing 
Oppgavene er i hovedsak felles i de to 
fylkeskommunene, og omfatter bl.a. 

• Organisasjonsutvikling og  
arbeidsgiverpolitikk

• Rekruttering

• Arbeidsrett, tariff, forhandlinger

• HMS

9.6.4.3 Kompetanse 
En samlet fylkeskommune trenger samme 
type kompetanse som de to fylkeskommunene 
har i dag. Faggruppen antar at en samling vil 
kunne frigjøre ressurser på f.eks. forhandlinger, 
drøftingsmøter, utvikling av strategier m.m. og 
arbeidsmiljøutvalg, men anbefaler at ressursene 
brukes til å styrke avdelingen innenfor de andre 
fagområdene. Ikke minst blir det viktig med 
kompetanse innenfor organisasjonsutvikling i 
den nye og betydelig større organisasjonen, jfr 
også vurderingene som er gjort i pkt 6.4 foran.

I gjennomføringsfasen anbefaler faggruppen at 
personal- og organisasjonsfunksjonen blir en 
del av prosjektledelsen som får delegert myn-
dighet fra Fellesnemnda, for å ivareta arbeidet 
med arbeidsrettslige og arbeidsgiverpolitiske 
spørsmål. Dette synes fornuftig. I så fall kan det 
i denne perioden bli nødvendig å styrke enheten 
for å kompensere for «utlån» av personell.

9.6.4.4 Systemløsninger 
De to fylkeskommunene har med noen få unntak 
like systemløsninger.

9.6.4.5 Gevinster og utfordringer ved 
sammenslåing 
Faggruppas vurdering er at dagens bemanning 
bør videreføres i den nye fylkeskommunen. 
Det kan spares noe ressurser gjennom felles 
systemløsninger.

9.6.5 Innkjøp og jus 
Disse to funksjonsområdene presenteres samlet 
fordi de er organisert i en felles enhet i STFK 
(denne enheten har også ansvar for informa-
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sjonssikkerhet, som ikke berøres her). I NTFK er 
de ikke organisert sammen.

9.6.5.1 Organisering 

a) Innkjøp 
Hovedmodellen er at anskaffelsene gjennom-
føres i egenregi, og dermed involverer innkjøp-
senheten. Et felles unntak er den lovregulerte 
løsningen med ”sams vegforvaltning” hvor 
Statens Vegvesen administrerer anskaffelsene 
til vegsektoren. STFK har dessuten satt ut til et 
fylkeskommunalt selskap, AtB AS, å administre-
re kollektivtrafikken og dermed innkjøp til kol-
lektivtrafikken og transporttjenestene. 

Den sentrale innkjøpsfunksjonen i NTFK er or-
ganisert som egen funksjon i stabsavdelingen, 
mens i STFK inngår innkjøpsfunksjonen i en fel-
les enhet med jusfunksjonen, organisert under 
fylkesdirektøren for økonomi og fellestjenester. 

b) Jus 
NTFK har jurist i stabsavdelingen, i tillegg til fle-
re personer med juridisk utdanning og erfaring 
innenfor de saksfelt de opererer. Juridisk spiss-
kompetanse kjøpes ellers etter behov.

I STFK inngår den juridiske kompetansen i Jus – 
og innkjøpsenheten. 

9.6.5.2 Oppgaveløsing

a) Innkjøp 
Innkjøpsfunksjonen skal bidra til effektiv styring, 
koordinering og utøvelse av innkjøpsaktiviteten 
i fylkeskommunen, dvs at den oppfyller lovmes-
sige og politiske krav, at den utøves på en for-
svarlig og effektiv måte og at innkjøp av varer og 
tjenester støtter opp under målene for tjeneste-
produksjon, derunder miljøhensyn. 

Innkjøpene representerer store summer, og det 
har stor betydning både for brukerne og leveran-
dørene. I 2012 var f.eks den samlede omsetning 
for kjøp av varer og tjenester i NTFK ca 1,5 mrd 
kr, inklusiv anskaffelser administrert av Statens 
vegvesen. Kjøp av varer og tjenester er dermed 
den største innsatsfaktoren i NTFK sin tjeneste-
produksjon med en andel på over 50 % av brutto 
utgifter.

b) Jus 
Som offentlig forvaltningsorgan har fylkeskom-
munene lovverk på ulike nivå å forholde seg til:

• Overordnet og organisatorisk lovverk (f.eks 
Kommuneloven)

• Sektorlovgivning (f.eks Opplæringsloven)

• Generell (øvrig) lovgivning (f.eks  
erstatningsrett 

Hovedprinsippet er at sektoradministrasjonene 
følger opp sektorlovgivningen, mens den sentra-
le jusfunksjonen ivaretar overordnet lovverk og 
generell lovgivning. I STFK fungerer den likevel 
tydeligere som sentralt koordinerende ledd enn 
i NTFK. 

I STFK er det besluttet at juridisk enhet skal 
starte opp advokatvirksomhet i løpet av høsten 
2015.

9.6.5.3 Kompetanse

a) Innkjøp 
I begge fylkeskommunene har man god kompe-
tanse. 

b) Jus 
Behovet for juridisk spisskompetanse er sterkt 
varierende avhengig av hvilke oppgaver/ funk-
sjoner som utøves. I begge fylkeskommunene 
synes det å være behov for flere med juridicum, 
og helst med advokatbevilling.

9.6.5.4 Systemløsninger

a) Innkjøp 
De sentrale innkjøpsfunksjonene i STFK og 
NTFK har samme innkjøpsfaglige plattform.

Det er ingen vesentlige utfordringer knyttet til 
IKT-plattformene for jus og innkjøp.

9.6.5.5 Gevinster og utfordringer ved 
sammenslåing 
 
a) Innkjøp 
Fylkene har som nevnt samme innkjøpsfaglige 
plattform. Ved en sammenslåing vil det skje en 
konsolidering av innkjøpsvirksomheten, og man 
kan utnytte stordriftsfordeler. Faggruppen har 
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ikke antydet muligheter for innsparing eller 
gevinst ved sammenslåingen, men dette bør 
kunne påregnes.

En stor utfordring er knyttet til anskaffelsene 
for kollektivtrafikk og trafikktjenestene, hvor 
STFK har etablert AtB AS, mens NTFK gjen-
nomfører dette i egenregi. Selv om det vil berø-
re innkjøpsfunksjonen ved en sammenslåing, 
vil dette først og fremst være et spørsmål om 
hvordan man skal organisere den primære 
virksomheten, dvs kollektivtrafikken.

For vegsektoren kan en trolig som utgangs-
punkt legge til grunn at dagens ordning med 
sams vegforvaltning vil gjelde inntil videre.

b) Jus 
Faggruppen er delt mht om den nye fylkeskom-
munen bør samle innkjøps- og jusfunksjonen 
i samme enhet. Den er imidlertid enig om at 
den juridiske funksjonen bør koordineres av en 
sentral juridisk enhet med høy og bred juridisk 
kompetanse, samt at det er behov for flere ju-
rister. Disse bør dessuten være samlokalisert.

Det påpekes at det er av stor betydning å få av-
klart om den nye regionorganisasjonen vil være 
rettsetterfølger til fylkeskommunene eller ikke. 
Dette avgjør hvilke juridiske og innkjøpsmessi-
ge utfordringer man vil møte. 

9.6.6 Eiendom

9.6.6.1 Organisering  
I NTFK ivaretas eiendomsfunksjonen av en 
egen enhet innenfor stabsavdelingen. I STFK er 
denne funksjonen organisert i en egen bygge- 
og eiendomsavdeling.

9.6.6.2 Oppgaveløsing 
Totalt eiendomsareal er ca 270.000 m2 i STFK, 
og ca 195.000 m2 i NTFK, til sammen ca 
465.000 m2.

Oppgavene for Eiendomsavdelingen vil i ho-
vedsak være nyanskaffelse (nybygg, leie), 
samt forvaltning, drift og vedlikehold (FDV) 
av eiendommene. I begge fylkeskommunene 
skjer nybygging på basis av entreprise, hvor 
Eiendomsavdelingen står for prosjektledelsen, 
i nært samarbeid med framtidig bruker. Dette 
gjelder i hovedsak videregående skoler. Ansvar 
i forhold til planarbeidet er noe ulikt fordelt i 
fylkene, men i begge fylker har Eiendomsavde-
lingen i stor grad hatt ansvar også for utvikling 
av innholdet i nye prosjekter.

Forvaltningsoppgaven handteres ganske likt, 
og omfatter bl.a. ivaretakelse av leieavtaler, 
avhendingsavtaler, kart- og oppmålingsforret-
ninger, eiendomsutvikling.

Begge fylkeskommunene har lagt ansvaret for 
den daglige driften ut på virksomhetene, der 
teknisk drift og renhold er underlagt rektor. 
STFK er oppsatt med en egen vedlikeholdsav-
deling til å gjennomføre deler av planlagt vedli-
kehold, mens NTFK kjøper disse tjenestene. 

Ressursbruken til FDV og investeringer har 
tilnærmet samme nivå og struktur. Bygnings-
massene i begge fylkene fremstår som godt 
vedlikeholdt.

Faggruppen peker dessuten på følgende likheter 
og ulikheter mellom de to fylkeskommunene:

Likheter Ulikheter
Stort sett samme type bygningsmasse. Desentra-
lisert skolestruktur og lange avstander. I hovedsak 
kombinerte skoler

Bykommunen Trondheim gir andre rammevilkår for 
utvikling av bygningsmassen enn i andre kommuner 
i Trøndelag.

Stort sett lik organisering med tanke på ansvar og 
oppgaver. Begge har delt ansvar for FDV, hvor virk-
somhetene har ansvar for drift. Begge er plassert 
som stab/ støtte i sentraladministrasjonen, og har 
fagkompetanse innen relevante fagområder. 

I STFK har eiendomsavdelingen ansvar for en øken-
de portefølje av teknisk og bygningsmessig infra-
struktur knyttet til kollektivtrafikken. Dette gjelder 
både investering og drift, i samarbeid med samferd-
selsavdelingen

Begge fylkeskommunene har mål om «…reduksjon i 
utslipp av klimagasser fra egen virksomhet med 50 
% innen 2020.»

STFK er organisert med forvaltere som har helhetlig 
ansvar for 3-6 virksomheter, mens I NTFK er forvalt-
ningen delt mellom bygningsmessig og teknisk ved-
likeholdsplanlegging for alle virksomhetene.
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9.6.6.3 Kompetanse 
Faggruppen gir uttrykk for at de to 
Eiendomsavdelingene er komplementære 
på kompetanse og erfaring, men at en 
sammenslåing muliggjør økt spesialisering.

9.6.6.4 Systemløsninger 
Faggruppen gir uttrykk for at de to 
Eiendomsavdelingene er komplementære mht 
IKT-verktøy.

9.6.6.5 Gevinster og utfordringer ved 
sammenslåing 
En samlet eiendomsforvaltning i Trøndelag vil 
gi et forvaltet areal på 465.000 m2. Dette vil 
være en robust og dominerende eiendomsaktør 
i regionen med betydelig kompetanse 
og kapasitet basert på de eksisterende 
organisasjonene. Eiendomsmassen vil omfatte 
bl.a. 

• 33 skoler (22 i STFK +11 i NTFK)

• 51 tannklinikker

• 32 kollektivtrafikkanlegg

• 2 administrasjonsbygg

Selv om avstandene blir større, tror faggruppen 
det er avgjørende for å oppnå fordelene med 
sammenslåing at kontoret samles fysisk på ett 
sted. Man ser imidlertid faren for at kontoret 
kan miste verdifull kompetanse dersom sam-
menslåingen skjer for raskt, og anbefaler at 
begge kontorene beholdes i en overgangsfase.

Faggruppen anbefaler videre at den sentra-
liserte delen av forvaltningen av formålsei-
endommer i et sammenslått Trøndelag bør 
organiseres som et fylkeskommunalt foretak. 
Begrunnelsen er bl.a. at foretaksformen mu-
liggjør mekanismer og rammebetingelser som 
passer for eiendomsforvaltning. 

9.6.8 Arkiv 
Arkivfunksjonen hos de to fylkeskommunene 
har mye likt mht ansvar, organisering og kom-
petanse, men også noen ulikheter. Ulikhetene 
oppfattes ikke som hindringer i å danne ny or-
ganisasjon, men gir muligheter til å forme en 
ny sterk faglig avdeling.

9.6.8.1 Organisering  
Arkivtjenesten er en egen avgrenset funksjon/
enhet i begge fylkeskommunene. Det er noen 
mindre forskjeller i organiseringen av de to 
arkivtjenestene, og i ledernes myndighet. 

9.6.8.2 Oppgaveløsing 
Det er de samme oppgavene som utføres i de 
to fylkeskommunene, 

9.6.8.3 Kompetanse 
Det er mye solid arkivfaglig kompetanse i 
fylkeskommunene. En større organisasjon vil 
gi muligheter for økt spesialisering og en mer 
effektiv virksomhet.

9.6.8.4 Systemløsninger 
De to fylkeskommunene har det samme sak-/
arkivsystemet.

9.6.8.5 Gevinster og utfordringer ved 
sammenslåing 
De fleste oppgavene som ligger til 
arkivtjenesten kan i utgangspunktet gjøres fra 
ulike fysiske plasseringer/kontorsteder fordi 
arkivene er digitale (elektronisk arkiv). En mer 
utstrakt bruk av digitale hjelpemidler kan gjøre 
behovet for nærhet til brukerne enda mindre. 

Faggruppen anbefaler i sin utredning at det fy-
siske postmottaket bør ligge ett sted. Faggrup-
pen er imidlertid delt i synet på om arkivtje-
nesten som helhet bør være samlet på ett sted, 
eller om oppgaver kan deles med noe tjenester 
på to steder. Argumentene for samling på ett 
sted er først og fremt knyttet til intern effekti-
vitet og faglig felleskap. Det påpekes at nærhet 
til IT-funksjonen en fordel.

Det er spesielle overgangsutfordringer knyttet 
til arkivtjenesten. Nåværende arkiver i NTFK og 
STFK må avsluttes, ordnes og avleveres til de-
pot (men fortsatt være tilgjengelig) ved oppstart 
i ny organisasjon. Særlig for arkivet i NTFK vil 
dette være krevende og ta tid, pga stort etter-
slep på ordning og avlevering av gamle arkiver. 
Her kan det derfor påregnes en bemannings- 
og kostnadsmessig ”overgangspukkel”.

Muligheten for økonomisk innsparing på sikt 
avhenger noe av om det blir lokalisering på ett 
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eller flere tjenestesteder. Faggruppen mener 
selv at en sammenslåing neppe kan føre til 
vesentlige innsparinger når det gjelder drift av 
arkivtjenesten.

9.6.9 IKT

9.6.9.1 Organisering  
Både i NTFK og STFK er IT-funksjonen 
organisert som egen enhet innenfor 
administrative støttetjenester. 

9.6.9.2 Oppgaveløsing 
IKT benyttes i dag på bred front til å 
understøtte viktige samfunnsoppgaver rettet 
mot innbyggere og samarbeidspartnere, samt 
innenfor driftsinterne tjenester. I dag stilles det 
krav til at en fylkeskommune skal ha fokus på 
å utvikle

• digitale tjenester mot innbyggerne,

• fylkeskommunens rolle som regional 
utviklingsaktør også på det digitale områ-
det,

• tilfredsstille nasjonale myndigheters krav 
til digital samhandling mellom forvalt-
ningsnivå.

Det skjer en sterk omlegging til digital tjenes-
teyting i samfunnet, og fylkeskommunene må 
følge opp dette. Digitalisering av tjenester både 
innen økonomi og informasjonsutveksling skjer 
i raskt tempo, noe som også vil stille store krav 
til fylkeskommunens organisasjon og ansatte. 
Tjenesteytingen vil på stadig flere vis bli digitalt 
sammenvevd både innad og utad. Med dette vil 
det også følge økt fokus på virksomhetens in-
formasjonssikkerhet.

De driftsinterne IKT-tjenestene omfatter betje-
ning av ca. 8 000 interne brukere i NTFK, og ca 
16.000 i STFK. Dette er brukere som daglig er 
avhengig av IKT-systemer for å utføre oppgaver 
innen utdanning, tannhelse, regional utvikling, 
samferdsel, kultur, administrasjon og politikk.

IKT-systemer omfatter både maskinvare og 
programvare, og begge deler krever teknisk 
forvaltning, drift og vedlikehold (FDV), samt 
brukerstøtte. Det vil også være stadig behov 
for oppgradering i takt med den tekniske og 

tjenesterelaterte utviklingen, med tilhørende 
oppfølging av økonomiske og kontrakts-/lisens-
messige forhold. Det meste ivaretas av den 
sentrale IKT-funksjonen, men visse ting hand-
teres også av tjenesteområdene.

9.6.9.3 Kompetanse 
Begge fylkeskommunene har tilfredsstillende 
teknisk kompetanse for dagens oppgaveløsing. 
Stadig nye digitaliseringsløsninger på stadig 
flere områder i samfunnet krever imidlertid 
kontinuerlig kompetanseutvikling både for IKT-
ansatte og øvrige ansatte i fylkeskommunen. En 
større fylkeskommune vil gi muligheter for økt 
spesialisering, kanskje også mer systematisk 
og tilpasset brukeropplæring. De ansattes 
kompetanse i bruk av IKT er i dag avgjørende for 
effektiv forvaltning og tjenesteyting. Faggruppen 
antyder at den nye fylkeskommunen bør ha 
en tverrsektoriell enhet som koordinerer all 
kompetanseheving på området. 

9.6.9.4 Systemløsninger 
Faggruppen har ikke pekt på spesielle 
utfordringer mht de grunnleggende/
gjennomgående IKT-systemene som de 
respektive fagsystemene kjøres på. Både 
fagsystemene og den tekniske infrastruktur er 
stort sett sammenfallende. Konsolideringen 
av maskinpark, kommunikasjonsløsninger og 
programbibliotek vil ventelig påvirkes av hva 
som besluttes mht lokalisering av sentrale 
funksjoner, men ikke så mye at det har 
betydning for valg av løsning. 

9.6.9.5 Gevinster og utfordringer ved 
sammenslåing 
Med dette som bakgrunn vil digital utvikling 
måtte sees i sammenheng med framtidig 
utvikling av effektiv tjenesteproduksjon på 
alle områder. IKT-strategier må derfor være 
integrert i et overordnet planarbeid, og bør 
ha en sentral rolle når organisasjonen og 
oppgaveløsingen for en ny, sammenslått 
fylkeskommune skal utformes. 

I en overgangsperiode vil det i følge faggruppen 
være behov for økte budsjetter for å samordne 
IKT-løsningene. Ekstra ressurser vil kreves til å 
lede og delta i gjennomførings-/ endringspro-
sessene.

9 .  A D M I N I S T R A T I V E  S T Ø T T E F U N K S J O N E R
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Ved å slå sammen to organisasjoner vil det 
kunne åpne visse muligheter for effektivisering 
og bedre ressursutnyttelse. Faggruppen 
anbefaler sterkt å benytte frigjorte ressurser til 
utviklingsformål. 

Faggruppen anbefaler å kjøre så mye 
som mulig sentralt, men dette betyr ikke 
nødvendigvis sentralisering av driftspersonellet 
eller datautstyret. Ansatte med driftsansvar 
kan være lokalisert på flere steder, og man kan 
ha datarom både i Steinkjer og i Trondheim. 
Dette vil styrke den fysiske datasikkerheten. 
IKT-funksjonen representerer med andre 
ord ingen hindring for en desentralisert 
oppgaveløsning, snarere er den det fremste 
virkemidlet for å muliggjøre desentralisering. 

Dette understrekes av at såkalte videomøter 
er blitt hverdagspraksis både for en-til-en 
samtaler og for gruppemøter, internt så vel 
som eksternt. Det bør gjøres en grundig 
vurdering av hvordan denne typen verktøy 
kan utnyttes ytterligere for å oppnå mål for 
demokratisk deltakelse, tjenestekvalitet, 
miljøhensyn og effektivitet i et nytt fylke med  
et areal på over 41.000 m2.

Gjeldende innkjøpsavtaler i Nord- og Sør- 
Trøndelag er i stor grad sammenfallende, og 
dekker i grove trekk de samme avtaleområde-
ne. På sikt vil de fleste avtalene kunne erstat-
tes med felles avtaler, med mulighet for bedre 
betingelser, stordriftsfordeler og en mer  
effektiv avtaleforvaltning. 
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10 . Andre forhold

10 .1 Samiske forhold  
Grunnloven § 110 ble i 1988 endret slik at 
samene, som landets urbefolkning, skulle 
oppnå samme rettigheter som landets 
befolkning for øvrig.

I 1989 kom Lov om Sametinget og andre 
samiske forhold (sameloven). Formålet var å 
legge forholdene til rette for at den samiske 
folkegruppen i Norge kan sikre og utvikle sitt 
språk, sin kultur og sitt samfunnsliv. Noe av 
dette er fulgt opp med bestemte rettigheter 
for den samiske befolkningen, bl.a. rett til 
opplæring i samisk. På andre områder følges 
det opp gjennom frivillige ordninger, dels 
basert på samarbeidsavtaler.

10.1.1 Samarbeidsavtale mellom Trøndelag og 
Sametinget 
Den sørsamiske kulturen har lange tradisjo-
ner i Trøndelag. I regionen ligger det sentrale 
reinbeiteområder og sentrale knutepunkt for 
sørsamisk kultur og språk, bl.a. på Røros og i 
Snåsa.

Arbeidet med samiske spørsmål både i NTFK 
og STFK styres av Samarbeidsavtalen mellom 
Sametinget og fylkeskommunene i det sørsamis-
ke området. Dette er et frivillig samarbeid  
med målsetting å styrke og synliggjøre samisk 
kultur, språk og samfunnsliv. 

Samarbeidsavtalen gjelder for perioden 2010-
13, men inntil revidert utgave er på plass 
gjelder eksisterende avtale fortsatt. 

10.1.2 Kontaktforum for samiske  
saker i Nord-Trøndelag 
NTFK har et eget Kontaktforum for samiske 
saker, med representanter fra sørsamiske 
miljøer, offentlige etater og utdannings-
institusjoner. Dette skal være et uformelt 
diskusjonsforum hvor et bredt spekter av  
tema kan tas opp til diskusjon. 

STFK har et rådgivende organ for  
samiske saker.

10.1.3 Forvaltningsområdet for samisk språk 
Samelovens § 1-5 slår fast at samisk og 
norsk er likeverdige språk, og at de skal være 
likestilte etter bestemmelsene i Samelovens 
kapittel 3. Mange bestemmelser i sameloven 
er begrenset til forvaltningsområdet for samisk 
språk, mens andre ikke har slike geografiske 
begrensinger. 

Forvaltningsområdet for samisk språk omfatter 
pr i dag de fire nordligste fylkeskommunene, 
samt 10 kommuner. Dette er en ordning det 
er frivillig å delta i, og hvor det søkes KMD om 
å bli inkludert. De som deltar forplikter seg 
bl.a. til å betjene den samiske befolkningen 
på samisk, praktisere tospråklighet i offentlig 
skiltbruk, mv. Sametinget bevilger penger til 
de deltakende kommunene og fylkeskommu-
nene for denne ivaretakelsen av det samiske 
språket. 

1 0 .  A N D R E  F O R H O L D
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NTFK er sammen med kommunene Snåsa 
og Røyrvik med i forvaltningsområdet, og har 
inngått en samarbeidsavtale med Sametinget 
om hvordan tospråklighetsmidlene skal 
brukes de nærmeste årene. Fylkeskommunen 
har i sitt tospråklighetsarbeid fokus på 
språkutvikling og en generell synliggjøring av 
sørsamisk språk og kultur, og har utarbeidet 
en egen handlingsplan for dette. En viktig 
del av arbeidet dreier seg om oversettelse 
av ulike planer, politiske saker og sentrale 
dokumenter. Fylkeskommunen har også egne 
sørsamiske sider på sin hjemmeside.  

Til arbeidet med tospråklighet tilføres NTFK 
årlig ca. kr 1.2 Mill fra Sametinget. Fylkeskom-
munen benytter disse midlene til tiltak i egen 
organisasjon, tiltak i samarbeid med Snåsa og 
Røyrvik og som tilskudd til eksterne prosjekter 
etter søknad. 

STFK deltar ikke i forvaltningsområdet.

 

10.1.4 Utdanning 
Samer i videregående opplæring (som er fyl-
keskommunens ansvarsområde) har rett til 
opplæring i samisk. I begge fylkene er denne 
opplæringen lagt til en av de videregående sko-
lene, Grong vgs i Nord-Trøndelag og Røros vgs/
Aajege språksenter i Sør-Trøndelag.

10.1.5 Næringsutvikling.  
I Regionalt utviklingsprogram for Nord-Trønde-
lag (RUP) blir det årlig satt av midler til en egen 
satsing på sørsamisk næring, språk og kultur. 

NTFK er sekretariat for den sørsamiske delen 
i Interreg Nord, delprogram Sápmi.  STFK er 
også med i Interreg Nord-området.

10.1.6 Oppfølging av det samiske i den nye  
fylkeskommunen 
Ved sammenslåing er det naturlig at det sørsa-
miske området blir ivaretatt minst på samme 
nivå som det i dag skjer i NTFK, dvs at det nye 
Trøndelagsfylket blir del av forvaltningsområ-
det for samisk språk. 
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Vedlegg
1 . Oversikt over arbeidsgruppene

2 . Mandat for Trøndelagsutredningen

 Fylkestinget i NT: http://bit .ly/1NnRIvI

 Fylkestinget i ST: http://opengov .cloudapp .net/Meetings/stfk/AgendaItems/Details/225643 

3 . Rapport fra TFoU: http://www .tfou .no/lastned .asp?filnavn=TFoURa201513 .pdf 

4 . Trøndelag i tall: http://www .ntfk .no/Arbeidsomrader/statistikk/Documents/Trøndelag%20i%20tall .pdf 
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Vedlegg 1

Arbeidsgruppene

• Arbeidsgiver-/personalpolitikk     

• Arkiv         

• Eiendomsforvaltning               

• Fylkesveier                         

• IKT                                 

• Jus og innkjøp                 

• Kollektivtrafikk          

• Kommunikasjon                 

• Opplæring                         

• Politiske avklaringer            

• Regional utvikling og kultur                                         

• Regnskap og lønn              

• Styringssystemer og internkontroll

• Tannhelse                                                 

• Økonomiske forhold

• Tillitsvalgte                        
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Intensjonsplan for samling av Nord- og Sør-Trøndelag fylkeskommune 
 
 
Innledning 
Fylkeskommunene i Nord- og Sør-Trøndelag tar sikte på å slå sammen Nord-Trøndelag og 
Sør-Trøndelag fra 1.1.2018. Ved en sammenslåing erstattes dagens to fylkeskommuner av en 
ny region som dekker hele Trøndelag.  Det er de to fylkestingene som vedtar om fylkene skal 
søke Stortinget om å bli slått sammen. Utredningen om sammenslåing, samt denne inten-
sjonsplanen, sendes på offentlig høring. I forkant av beslutningen vil det også bli gjennom-
ført en innbyggerhøring i form av en opinionsundersøkelse i de to fylkene.  

Mål for sammenslåing av de to fylkene 
Hovedmål: 

 En region med livskraft, bærekraft og konkurransekraft.  

 Etablere et nytt fylke og ny folkevalgt region, hvor fylkesnivåets ressurser og innsats kan 
organiseres på en mer helhetlig måte for å fremme Trøndelags samfunns- og nærings-
messige utvikling. 

 Gi bedre muligheter til å sikre en balansert utvikling i Trøndelag, til å fremme Trøndelag 
som en attraktiv region, og gjøre regionen bedre i stand til å ta på seg nye oppgaver. 

 Gi Trøndelag tyngde på den nasjonale arena, for å sikre regionen en rettmessig andel av 
statlige ressurser, etableringer, prosjekter osv 

 Sikre og videreutvikle kvalitet i regionens tjenester til innbyggerne. 

Delmål: 

 Utvikle regionen som demokratisk og involverende arena. 

 Styrke regionens rolle som samfunnsutvikler. 

 Utvikle regionen som effektiv myndighet og lovforvalter. 

 Umiddelbart søke om nye oppgaver til regionen etter forsøksloven. 

 Tilpasse regionens tjenester til beste for Trøndelag og den enkelte.  

 Bidra til en balansert bosettings- og næringsstruktur. 

 Fremme en helhetlig utvikling av Trøndelags kulturliv og –institusjoner. 

 Bidra til en positiv utvikling for det samiske språkområdet og samisk kultur. 
 
Regionens navn og merke 
Fylkestingene går inn for at den nye regionens navn blir Trøndelag, at den folkevalgte enhe-
ten benevnes Trøndelagsregionen, og at den tar Olavskorset (Nord-Trøndelags fylkesmerke) 
som merke. 

Antall representanter i regiontinget 
Fylkestingene går inn for at antall representanter i regiontinget blir 59. 
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Valgkretser 
Fylkestingene går inn for at den nye regionen skal utgjøre én valgkrets til Stortings- og re-
giontingsvalg. 
 
Politisk styringsform 
Fylkestingene går inn for at den nye regionen benytter formannskapsmodellen som styrings-
form. 
 
Regiontingets samlinger og regionutvalgets møter 
Fylkestingene går inn for at fire av de årlige regiontingene avholdes i henholdsvis Trondheim 
og Steinkjer med to hver, og at øvrige ting avholdes på ambulerende steder i Trøndelag. 
 
Regionutvalgets møter ambulerer likt mellom Steinkjer og Trondheim. 
 
Regionens administrasjonssenter og politiske ledelse 
Fylkestingene går inn for at den nye regionens administrasjonssenter med rådmannsfunk-
sjon legges til Steinkjer. 
 
Ordførerfunksjonen legges til Trondheim. 
 
Hensiktsmessig organisering tilsier at den nye regionen skal ha to lokaliteter, Steinkjer og 
Trondheim. Steinkjers andel av de administrative stillingene skal minimum være på dagens 
nivå. 
 
Samisk språkområde 
Fylkestingene går inn for at den nye regionen skal være del av forvaltningsområdet for sa-
misk språk, dvs at alle har rett til å bli betjent på samisk når de henvender seg til regionen. 

Ansatte 
Et viktig mål med sammenslåingen er å skape bedre forutsetninger for en kompetent og ef-
fektiv administrasjon og tjenesteproduksjon, med attraktive og utviklende arbeidsplasser.  

Ingen som er ansatt i de to fylkeskommunene på sammenslåingstidspunktet skal kunne sies 
opp som følge av sammenslåingen. Endringer i stilling og arbeidsoppgaver må imidlertid på-
regnes. Medarbeidere som eventuelt måtte bli overtallige som følge av dublering eller behov 
for ny organisering osv, vil bli tilbudt annen passende stilling etter forutgående samta-
ler/drøftinger i samsvar med avtaleverket. Vernet mot oppsigelse av medarbeidere som 
eventuelt blir overtallige som følge av sammenslåingen, skal vare i 3 år fra sammenslåings-
dato. 

Hvis lokalisering av administrative funksjoner medfører endret arbeidssted for nåværende 
ansatte, skal det legges til rette for fleksible overgangsordninger slik at den ansatte gis mu-
lighet til fortsatt jobb i den nye regionen. Perioden for slike overgangsordninger skal ha 3 års 
varighet fra sammenslåingsdato. Generelle og spesielle overgangsordninger av denne typen 
fastsettes etter drøftinger med de som berøres og med tillitsvalgte. 
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Bruk av disponibel formue fra de to fylkeskommunene 
Disponibel formue fra de to fylkeskommunene skal disponeres av det nye regiontinget til 
beste for innbyggere, samfunn og næringsliv i det nye fylket. 

Unntatt fra dette er økonomisk virkning av eventuelle overgangsordninger knyttet til Nord-
Trøndelags eierskap i NTE. Slike midler forbeholdes aktivitet i dagens Nord-Trøndelag. 

Sammensetning av Fellesnemnda 
Det oppnevnes en fellesnemnd bestående av nåværende fylkesting. 
 
Nemnda skal være sammensatt av de 43 medlemmene i fylkestinget i Sør-Trøndelag og de 
35 medlemmene i fylkestinget i Nord-Trøndelag (de av fylkesrådets medlemmer i NTFK som 
er innvalgt i fylkestinget er i denne sammenheng fylkestingsrepresentanter). Nemndas funk-
sjoner skal baseres på Kommunelovens bestemmelser for fylkesting så langt de er dekkende, 
med formannskapsmodellen som ramme. 

Det skal oppnevnes et arbeidsutvalg med totalt 11 medlemmer, med leder fra NT. 

Nemnda gis fullmakt til å gjøre vedtak i enkeltsaker og i saker som ikke er av prinsipiell art. 
Videre gis nemnda fullmakt til å tilsette administrasjonssjef og revisor i den nye regionen. 

Valg av nytt regionting 
Fylkestingene går inn for at medlemmene i det nye regiontinget, etter sammenslåingen og 
fram til ordinært valg i 2019, består av medlemmene i dagens fylkesting i Nord- og Sør-
Trøndelag. 

Andre forhold 
Fylkestingene er enige om å arbeide for at fylkesmannsembetet i en sammenslått region skal 
ha hovedsete i Steinkjer. 

https://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCIukpLWX9MgCFQWNLAodfbsEfg&url=https://snl.no/Nord-Tr%C3%B8ndelag&bvm=bv.106379543,d.bGg&psig=AFQjCNE7LXU2NgSvF3OevuziibAWcY7lBA&ust=1446637664713071
http://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCPbIxJWX9MgCFUHWLAodA64EVw&url=http://www.stfk.no/Om_fylkeskommunen/Grafisk-profil/&psig=AFQjCNFy8Cjigxz7sYRLVmo92e7gzxr1Ow&ust=1446637602278811
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Notat 

Hvordan kan Trondheimsregionen bli bedre til og utnytte mulighetene for innovasjon gjennom 
offentlige anskaffelser? 

 

Innledning 

Begrepet innovative offentlige anskaffelser (IOA) benyttes på offentlige anskaffelser som har som 
mål å anskaffe en bedre løsning, et bedre produkt, eller et bedre sluttresultat enn dagens som den 
offentlige virksomheten benytter/har. Dette gjelder for alle typer anskaffelser offentlige sektor 
gjennomfører, stort og smått (eks: IKT-løsninger, bygg, innkjøp og investeringer inne 
kommunalteknikk, rammeavtaler, helse …) – som er av spesielt strategisk betydning og/eller som 
medfører kostnadsbesparelser, mer effektiv drift og/eller miljøgevinster. 

Det er ulike måter å gjennomføre innovative offentlige anskaffelser på. Et grunnleggende prinsipp er 
samhandling med leverandører og ev FoU-miljø/ulike kompetansemiljø på et tidlig tidspunkt i 
anskaffelsesprosessen/planleggingsfasen – i forkant av selve konkurransen/før anbudet blir 
kunngjort. Dette for å løfte fram behov og problemstillinger ut i markedet slik at utviklingsorienterte 
bedrifter (store som små, lokale som landsdekkende, etablerte og oppstartsbedrifter), og 
fagmiljø/FoU-miljø kan bidra med å dekke behovene / løse utfordringene i en innovativ 
anskaffelsesprosess sammen med oppdragsgiver.  Offentlig sektor har en nøkkelrolle her ved å 
etterspørre nye løsninger, og dermed stimulere til innovasjon – både i næringslivet og i egen sektor 
som vil kreve stadig mer effektiv og miljøvennlig tjenesteyting i årene som kommer. 

Gjennom den strategiske satsingen mot en dobling av antallet teknologiselskaper og ansatte i disse 
innen 2025 har regionen samlet seg ambisiøse mål om å utvikle og ta i bruk ny teknologi.   
Trondheimsregionen har gjennom dette både mulighet og ansvar til å bidra gjennom sine 
anskaffelser.     

Kommuner i Trøndelag, og spesielt kommunene i Trondheimsregionen, bør framover ikke bare være 
"passive" tilretteleggere for innovasjon, men gripe muligheten til å utøve en enda mer aktiv rolle 
gjennom å etterspørre nye, innovative løsninger, fremstå som aktive pilotkunder og fjerne barrierene 
for at nye og etablerte teknologiselskaper får tilgang til offentlige kontrakter og pilottester. Mange 
unge teknologiselskaper opplever i dag at dette markedet er stengt for dem.   

 

Resultater og effekter 

Ulike analyser og evalueringer viser at offentlige oppdragsgivere oppnår bedre løsninger og økt 
konkurranse gjennom innovativ anskaffelses-metodikk. Over 30% av leverandørene som deltar i 
innovative anskaffelser blir stimulert til produkt-/tjenesteutvikling i egen virksomhet, og ca 
halvparten av innovative anskaffelser fører til FoU-prosjekter. Forskning viser også at det er merkbart 
større FoU-aktivitet i private bedrifter som har krevende offentlige kunder med innovasjonsbehov. 

Når en offentlig virksomhet går ut og etterspør nye løsninger, åpnes også mulighetene opp for 
oppstartsbedrifter. Det finnes eksempler på små bedrifter med nye forretningsideer, eller som har 
innovative løsninger, som har blitt valgt som leverandører fremfor større, etablerte firma. På denne 
måten hjelper det offentlige til med behovsbasert produktutvikling som igjen styrker mindre 
bedrifter og åpner markeder for dem.  
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Leverandørene melder også om bedre konkurransegrunnlag fra offentlige oppdragsgivere som 
benytter innovativ anskaffelsesmetodikk, og på den måten kan leverandørene gi mer treffsikre tilbud 
og levere de mest hensiktsmessige løsningene. 

  

Nasjonalt og regionalt program for leverandørutvikling – pådriver for innovative offentlige 
anskaffelser 

Nasjonalt program for leverandørutvikling er Norges virkemiddel for økt innovasjonseffekt av 
offentlige anskaffelser. Programmet har som mål at Norge skal bli blant de 3 beste nasjonene på 
dette i Europa innen 2020 Flere departement, virkemiddel-aktører, statlige virksomheter og store by-
kommuner finansierer og deltar i programmet, i tillegg til at LUP fikk tildelt midler over 
statsbudsjettet for 2016: 

Post 81 Tilskudd til Nasjonalt program for Leverandørutvikling 
I regjeringens gründerplan Gode ideer – fremtidens arbeidsplasser varsler regjeringen at den vil 
styrke Nasjonalt program for leverandørutvikling med 10 mill. kroner. Programmet bistår med 
praktisk gjennomføring av markedsdialog og gjør dermed at flere leverandører deltar i 
konkurransene, og at offentlig sektor etterspør bedre løsninger enn den ellers ville gjort. Ved å øke 
bruken av markedsdialog i forbindelse med offentlige anskaffelser, kan det offentliges utviklingsbehov 
i større grad gjøres til en drivkraft for innovasjon og gründerskap. Programmet har hovedsekretariatet 
i NHO, drives i samarbeid med KS og Difi og har vært gjennom en flerårig vellykket testperiode. Det 
foreslås en bevilgning på 10 mill. kroner til å styrke programmet i 2016. 

 

For å lykkes med dette er Leverandørutviklingsprogrammets fremste mål å få strategi- og 
ledelsesforankret dette i de mest toneangivende offentlige virksomhetene i landet. NHO Trøndelag 
tok initiativ til et Regionalt program for leverandørutvikling med oppstart november 2012, og har 
"utpekt" Trondheimsregionen som en av flere toneangivende offentlige "virksomheter"/allianser i 
Trøndelag som bør forankre dette og gjennomføre innovative offentlige anskaffelser i praksis (bli 
god).  

Partnerne i Regionalt program for leverandørutvikling er: 

 

 

   

 

 

Barrierene 

Det er påpekt flere barrierer for hvorfor det ikke skapes mer innovasjon gjennom offentlige 
anskaffelser (Menon-rapport vår 2015):   

1. Svak fokus og forankring fra ledelsens side. Innovasjon gjennom anskaffelser er ikke nedfelt i 
relevante strategier. 

2. Begrenset kunnskap om innovative offentlige anskaffelsesprosesser i innkjøps- og fagmiljøene. 
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3. Frykt for å ta risiko og for å gjøre feil. "Det tryggeste er å gjøre som man alltid har gjort"… 
Innovative løsninger kan bli forbundet med risiko og dyrere løsninger. Bygger man derimot 
kunnskap om hvordan dette kan gjøres, er det både risikoreduserende og kostnadseffektivt.  

4. Manglende samordning og koordinering; internt i egen virksomhet og utad mot andre i samme 
situasjon. 

Regionalt program for leverandørutvikling i Trøndelag har tatt initiativ til et FoU-prosjekt, sammen 
med et fagmiljø på NTNU/Ind.øk og TFoU (Trøndelag forskning og utvikling), som skal se nærmere på 
disse barrierene og hvordan de kan reduseres. Forskningen tar utgangspunkt i 3 innovative 
anskaffelser gjennomført i Trøndelag, og har fått midler fra Regionalt forskningsfond. Oppstart januar 
2016. 

Hvordan bli god og utnytte mulighetene for innovasjon i offentlige anskaffelser 

Med bakgrunn i kjente barrierer kan dette være et forslag til hvordan Trondheimsregionen kan bli en 
foregangsregion i innovative offentlige anskaffelser: 

1. Sørge for forankring av innovasjon i anskaffelser i strategier, og i politisk og administrativ ledelse 
 
Skrive dette inn i ulike relevante strategier i regionen, på allianse-/regional og virksomhets-nivå slik 
at anskaffelser blir brukt som et utviklingsverktøy;  

- I anskaffelsesstrategier i fylkeskommunen og i kommunene (ev en felles strategi for 
kommuner utenfor Trondheim, ev i samarbeid med fylkeskommunen). Trondheim kommune 
har forankret dette i sin anskaffelses- og innovasjonsstrategi vedtatt i des. 2014. 

- I strategisk næringsplan for regionen 
- I FoU-strategier for regionen/Trøndelag 
- I næringsplan for fylkeskommunen 
- Gründerstrategier / strategi for oppstartsbedrifter -  
- Samarbeidsavtaler mellom Trondheimsregionen og FoU-aktører? 

 
2. Kompetanseutvikling og erfaringsbygging gjennom konkrete offentlige anskaffelser med behov 

for framtidsrettede løsninger 
 
Tilegne seg grunnleggende kunnskap om muligheter, og hvordan gjøre det i praksis. Noe kan tilegnes 
ved å lese veilederen for innovative offentlige anskaffelser http://www.anskaffelser.no/innovasjon 
og se på eksempler på www.leverandorutvikling.no  Mer inngående innsikt kan tilegnes gjennom 
tilbud som kurs/workshops og læringsnettverk som gjennomføres av 
Leverandørutviklingsprogrammet.  
 
Bestemme seg for en/flere anskaffelser eller områder i kommunene med behov for bedre løsninger, 
og gjennomføre denne/disse som en innovativ anskaffelse. De kommunene som ikke skal anskaffe, 
følger prosessen for å lære. Eksempler på anskaffelser kan være velferdsteknologiske løsninger, 
kommunaltekniske investeringer (renseanlegg, infrastruktur), bygg (omsorgsboliger, skoler, 
barnehager, idrettsbygg), IKT-løsninger.   
 
Bistand i gjennomføringen ytes av Leverandørutviklingsprogrammet. 
 
Felles kompetansebygging og utveksling mellom kommunene gir mest effekt. Kommunene har 
tilnærmet felles behov og de samme utfordringer. Å bygge kompetanse i felleskap er med på å 

http://www.anskaffelser.no/innovasjon
http://www.leverandorutvikling.no/
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minske barrieren "manglende samordning og koordinering". Kompetansebygging gjennom erfaring 
demper frykten for å gjøre feil.  
 
3. Behov møter løsninger 

Det beste utgangspunkt for innovasjon er et erkjent og "avdekket" behov. Behovsdrevne prosesser 
fører til flere innovasjoner (lykkes bedre) enn ideer som utvikles "lengre unna" bruker og behovseier.. 
Trondheimsregionen har mange oppstartsbedrifter i "sin midte" og kan ha nytte av å bli bedre kjent 
med disse for å se om de kan bidra til å løse utfordringer, sørge for mindre driftsutgifter, bedre 
miljøløsninger, bedre tjenesteyting osv 

Et forslag er å skape en møteplass mellom oppstartsbedrifter og kommunene i Trondheimsregionen 
for å se om det finnes "felles interesser". Oppstartsbedriftene presenterer seg og hvilke behov de kan 
løse, og kommunene formidler utfordringer. Hvis noe sammenfallende oppstår her, kan et samarbeid 
på utvikling etableres; Oppstartsbedriften får prøvd ut og videreutviklet sitt produkt/konsept (pilot), 
mens kommunen(e) får foredlet sitt behov (på virksomhetsnivå). Slike utviklingsprosjekter kan enten 
gjennomføres som et FoU-prosjekt unntatt anskaffelsesreglementet, eller gjennomføres som en 
såkalt før-kommersiell anskaffelse. Her er det flere muligheter. 

Stiftelsen Technoport er en arena som kan brukes til slike møteplasser. 
Leverandørutviklingsprogrammet og fagråd for kommersialisering av teknologi i NiT er 
konferansepartnere i 2016.   

En møteplass for oppstartsbedrifter og kommunene i Trondheimsregionen kan være en start for å se 
mulighetene og nytten. LUP og NiT kan samarbeide om å skape møteplassen med ønske fra 
Trondheimsregionen. 

4. Egen ansatt i innkjøpsavdelingen - operativ bistand til gründere/oppstartsbedrifter. 

Fagråd for kommersialisering av teknologi i NiT har fremmet forslag om ansettelse av en person i 
Trondheim kommune og fylkeskommunen som skal bistå oppstartsbedrifter med "å komme inn" i 
kommunen og fylkeskommunen for å gjennomføre f.eks tester og produktutvikling. Dedikert ressurs 
(som kan deles av flere) bidrar til økt fokus internt, klare kontaktpunkter eksternt og kapasitet for 
kompetanseheving hos både kjøper og leverandører.   

5. Tilpasse kontrakter, rammeavtaler og øvrige innkjøps og kontraktsrelaterte dokumenter for økt 
fleksibilitet 

Kommunene bør søke å tilpasse avtaler på en måte som forenkler tilgangen til ny teknologi og nye 
leverandører.  Eksempelvis innen rammeavtaler slik at disse åpner for tilstrekkelig fleksibilitet ift 
utprøving og pilotering og innfasing av nye og forbedrede løsninger, varianter og eventuelt 
underleverandører under avtaleperioden.   

 

Bistand fra Leverandørutviklingsprogrammet 

LUP er en operativ pådriver og fasilitator for innovasjon i offentlige anskaffelser. Som sagt bistår 
Programmet med grunnleggende kunnskap og i bygging av erfaring gjennom konkrete 
anskaffelsesprosesser (bistår i prosessene). Programmet er det fremste kompetansemiljøet på 
området og har et landsdekkende nettverk som bl.a kommuner får ta del i gjennom samarbeid.  
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I årene som kommer skal LUP ta initiativ til og fasilitere såkalte nasjonale møteplasser der "store", 
felles innovasjonsbehov i offentlige sektor blir løftet frem. Eksempler på dette innenfor bærekraftige 
bygg er omsorgsboliger/helsehus/omsorgssenter, skolebygg og idrettsbygg. Innenfor 
kommunalteknikk er et eksempel renseteknologi i allerede bygde og i nye renseanlegg. Innenfor 
velferdsteknologi er det allerede gjennomført flere nasjonale møteplasser, og sannsynligvis vil det 
skje mer innenfor dette området.  

Trondheimsregionen kan være utgangspunkt for en slik nasjonal møteplass, eller være "følgere" for å 
lære og ta del i innovasjonene som blir skapt i prosessene.  
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