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Regionreform - regionreform og vurdering av ny fylkesinndeling i Nord-Norge invitasjon til møte
Stortinget har vedtatt at det skal gjennomføres en regionreform med mål om en positiv
samfunnsutvikling i alle deler av landet basert på regionale fortrinn, forutsetninger og
prioriteringer. Regjeringen følger opp dette.
Reformen skal legge til rette for samordnet oppgaveløsning og samordning av sektorer og
prioriteringer. Regionreformen skal medvirke til å styrke demokratiet på regionalt nivå.
I avtalen mellom Venstre, Kristelig Folkeparti, Fremskrittspartiet og Høyre fra 22. februar
2017, er det enighet om ny fylkesinndeling for Sør-Norge. Videre sier avtalen at det bør
gjennomføres en egen prosess der det blir brukt litt tid på å finne inndeling i Nord-Norge for å
få til én eller to fylkeskommuner.
Jeg vil med dette invitere Nordland, Troms og Finnmark fylkeskommuner til et møte for å
drøfte hvordan det videre arbeidet kan legges opp.
Jeg foreslår følgende dagsorden:
 Orientering om status for reformen og videre arbeid fra departementets side.
 Orientering om situasjonen i fylkene og fylkeskommunenes synspunkter.
 Drøfting av prosess, tidsplan og videre arbeid.
Ny fylkesinndeling skal tre i kraft fra 1. januar 2020, dvs. samtidig med gjennomføringen av
regionreformen. Regionreformen vil etter planen behandles i Stortinget før sommeren. Jeg vil
på møtet gjøre rede for mine tanker om opplegg og prosess. Dette må selvsagt gjøres med
forbehold om hva Stortinget vedtar. Jeg håper dere vil gjøre tilsvarende, slik at ulike forslag
kan diskuteres, og vi kan komme raskt i gang etter Stortingets behandling av regionreformen.
Postadresse: Postboks 8112 Dep, 0032 Oslo
Kontoradresse: Akersg. 59 Telefon: 22 24 68 00 Telefaks: 22 24 27 40
Org. nr.: 972 417 858

Jeg ønsker dere velkommen til Kommunal- og moderniseringsdepartementet 19. april kl. 1213. Hver fylkeskommune kan stille med tre representanter.
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