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Nye kommuner fra 2020

?



Namdal regionråd

Midtre Namdal samkommune

Fosen regionråd

Inn-Trøndelag

Orkdalsregionen

Kystgruppen

Trondheimsregionen

Værnesregionen

Midt-Trøndelag regionråd

Trøndelag Sør

Namdal regionråd

Trondheimsregionen

Trondheimsregionen/Værnesregionen

Midt-Trøndelag regionråd

Også endringer i den «indre strukturen»

• Mange arenaer
• Ulike i antall 

medlemmer, formål,  
juridisk grunnlag, 
type og omfang på 
samarbeid – samt 
hvordan de er 
«rigget» 
administrativt

• Flere dobbelt-
medlemmer / 
overlappinger

Status p.t.



Namdal regionråd

Midtre Namdal samkommune

Fosen regionråd

Inn-Trøndelag

Orkdalsregionen

Kystgruppen

Trondheimsregionen

Værnesregionen

Midt-Trøndelag regionråd

Trøndelag Sør

Namdal regionråd

Trondheimsregionen

Trondheimsregionen/Værnesregionen

Midt-Trøndelag regionråd

Etter kommunereformen – kart og form på samarbeidet 
i bevegelse

• Nye kommuner, men fortsatt 
behov for samarbeid utfra egne 
utfordringsbilder

• Vi ser:
• Regruppering. Nye 

regionråd og endringer i 
kommunesamarbeidet

• Bevegelse (til dels) bort fra 
modeller med politisk 
styring (samkommune, 
nemnder)



Noen spørsmål om regionale samarbeid

Hvor omfattende og forpliktende?
Konkretisering (avgrensning?) av områder vil dere samarbeide?
Konsekvenser for andre samarbeid?

Må det «ryddes» i antall arenaer for samordning av kommunale 
utviklingsspørsmål?

Forpliktende samarbeid eller «shopping»?

Dersom strategien er at regionråd/samarbeidskomiteer er 
alternativer til kommunesammenslutning, hva kreves av disse 
samarbeidene da?

Én samarbeidsgeografi for utviklingsspørsmål?
Én samarbeidsgeografi for samarbeid om lovpålagte tjenester?
Hvordan ivareta folkevalgt innflytelse i interkommunalt samarbeid?



Større avstander og et nytt aktørkart krever nytenkning 
for hvordan dialogen legges opp.

Samkjøre konferanser/arenaer. Færre store arenaer og mer 
bruk av streaming/nye arbeidsformer

Trøndelagsanalyse – som grunnlag for dialogen

Bedre samhandling om mål, tiltak og ressurser på tvers

Fylkesmannen vil fortsatt ha mye dialog hver kommune
Overordnet og på fagområder 

Mer dialog med regionråd/samarbeidsorgan
Arena for å utvikle/drifte nye tjenestesamarbeid

Nettverk, kompetanseutvikling, fagmiljøer

Søke å møte i regionrådene

Hvor mye/tett dialog, avhenger av regionrådenes form

Kommunedialogen i endring – også for regionale aktører



Fylkesmannen – til beste for 
hele fylket

Takk for oppmerksomheten!


