Saksutredning:
MELDINGER TIL VESTLANDSRÅDETS MØTE 10.05.12

Trykte vedlegg: 1. VR-meldingssak 5/12 – Tur til Brussel
2. VR-meldingssak 7/12 - Videre arbeid med reiselivsstrategi
3. VR-meldingssak 8/12 - NOU 2012:2 (Europautredningen)
4. VR-meldingssak 9/12 – Oppf. av Transportplan 2007-2019 (eget vedl.)
Utrykte vedlegg:

Sak 5/12

Tur til Brussel for Vestlandsrådet

I Vestlandsrådets sak 7/12 ble det vedtatt at Vestlandsrådet skal gjennomføre
kompetansehevingstiltak relatert til EU/EØS.
Dette finner sted i tidsrommet 7.-11. oktober. Nærmere avgrensing av tid og
utarbeiding av program blir det informert om senere.
Det er vedlagt et foreløpig forslag til innhold for besøket.
Sak 6/12

Politisk plattform for Vestlandsrådet

Som sak 10/12 på Vestlandsrådets møte ble det vedtatt at politisk plattform skulle
endelig behandles på møtet 10. mai. Siden ikke alle fylkeskommunene har hatt den
til behandling vil saken utsettes til neste møte i rådet. Det ansees ikke at dette vil ha
særlig betydning for de sakene som har prioritet fram til dette møtet.
Sak 7/12

Videre arbeid med reiselivsstrategi for Vestlandet

Regjeringen har lagt fram forslag til nasjonal reiselivsstrategi. Flere av fylkene
utarbeider egne planer på området og Vestlandsrådet har vært engasjert i et arbeid
utført av FjordNorge. Det er et ønske å få laget en «overordnet» reiselivsstrategi for
Vestlandet. I den forbindelse ønsket AU at det ble laget et forslag til mandat,
temaliste og tidsplan for arbeidet med strategien.
AU behandlet saka i sitt møte 20. april 2012. Det er lagt ved saksframlegget. Det ble
gjort følgende vedta:
1.
2.
3.
4.

AU tar foreslåtte plan til etterretning. Det forutsettes at arbeidet følges opp
umiddelbart for å utarbeide en konkret strategi for Vestlandet. Antall personer
i prosessgruppa, utover arbeidsgruppa bør være ca 10.
Det bevilges, i tråd med budsjettet, kr 200 000 til arbeidet.
Hotellhøgskolen/reiseliv ved UiS og Vestlandsforskning inkluderes i
prosessgruppa.
Det engasjeres en ekstern konsulent til å bistå i arbeidet.
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Sak 8/12

NOU 2012:2 (Europautredningen) «Utenfor og innenfor» - høring

Regjeringen har fått utført en utredning om Norges forhold til EU/EØS. Utredningen
foreligger i en NOU som er lagt ut til høring. Forholdet til EU påvirker i stor grad
kommunenes og fylkeskommunenes virksomhet. Opptil 70% av sakene i
kommunene kan relateres til EØS-avtalen. Det er derfor viktig at kommuner og
fylkeskommuner har et godt inngrep med sentrale myndigheter når EØS-saker
behandles der. Vestlandsrådet ønsker med uttalelsen å gi signaler om den ne
betydningen.
Det er lagt ved saksvedlegg.
AU behandlet saken i sitt møte 20. april 2012 og vedtok følgende uttalelse (som
også er gjengitt i saksframlegget):
«Vestlandsrådet mener det er viktig og på høy tid at EØS-avtalens betydning og
virkning for norsk samfunnsutvikling siden 1994 blir analysert og debattert.
Vestlandsrådet konstaterer at utredningen ‘Utenfor og innenfor’ belyser sentrale
sider og tema ved Norges tilslutning til EØS. Dette gjelder spesielt det nasjonale
perspektivet, og regjeringens arbeid med Norges tilpassing til EØS-regelverket og til
håndtering av en rekke konkrete enkeltsaker.
Europautredningen peker på at EØS avtalen har hatt større innvirkning på norsk
dagligliv og politikk enn de fleste har vært klar over, og at den politiske
oppmerksomheten rundt implementering av EØS-regelverk i Norge har vært
overraskende liten. Rapporten peker også på at Norge i overraskende liten grad har
utnyttet handlingsrommet i forhold til implementering av EØS-regelverk i Norge.
Norske fylkeskommuner har i svært liten utstrekning blitt medaktører for sentrale
myndigheter i forhold til EØS-avtalen. Dette gjelder både i forhold til
påvirkningsarbeid overfor EU ved utarbeidelse av nytt regelverk, og i
implementering av EØS-regelverk i Norge.
Vestlandsrådet vil peke på at fylkeskommunene, som det regionale nivå i Norge,
har et bredt ansvar som ansvarlig for de regionale planstrategiene og for det
regionale utviklingsarbeidet. Selv om Europapolitisk Forum til en viss grad fungerer
som et kontakt- og diskusjonsforum mellom forvaltningsnivåene i Norge, og selv om
Europapolitisk Forum har diskutert enkelte viktige saker, er det et stort potensial for
forsterket samarbeid og samhandling mellom forvaltningsnivåene på en rekke
saksfelt. For Vestlandsrådet og dets medlemsfylker er spørsmål knyttet til marin og
maritim sektor spesielt viktige i tillegg til de mer generelle regionalpolitiske
spørsmålene.
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Vestlandsrådet vil be regjeringen i den varslede Stortingsmeldingen om å fremme
forslag om hvordan folkevalgte organer, både nasjonale, regionale og lokale, i enda
sterkere grad kan trekkes inn i beslutningsprosessene knyttet til EØS-regelverk.
Vestlandsrådet vil her også peke på at de norske fylkeskommunene gjennom sine
medlemskap i europeiske paraplyorganisasjoner som CPMR og AER har en unik
mulighet til å fremme norske synspunkter, spesielt innen regionalpolitikk og maritim
politikk, overfor EUs besluttende organer. Vestlandsrådet forutsetter at norske
nasjonale myndigheter i sin samhandling med det regionale nivået bidrar til at dette
potensialet blir bedre utnyttet i framtida.
Vestlandsrådet vil avslutningsvis påpeke at norske nasjonale tilpasninger til EØSregelverk ikke normalt bør innebære strengere regler i Norge enn i EU, og
oppfordrer derfor Regjeringen til en full gjennomgang av regelverket.»
Sak 9/12
1015

Oppfølging av Transportplan 2007-2019-Handlingsprogram 2012-

I møte i Vestlandsrådet 17. februar 2012 ble det funnet noen feil og uklarheter i det
framlagte handlingsprogram. Fylkesordførerne fikk fullmakt til å justere
Handlingsprogrammet. Foreliggende utkast er revidert etter møtet. I tillegg har
Handlingsprogrammet inkludert eventuelle informasjoner som ble framlagt ved
presentasjonen av etatenes NTP-framlegg.
AU behandlet saka og tok den til etterretning i sitt møte 200412.

Forslag til vedtak:
Saken tas til orientering.

Paul M. Nilsen
Fylkesrådmann
Dette dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen signatur.
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