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ECON II - "STERKE REGIONER - OPPGAVER, STYRINGSMODELLER OG
KONSEKVENSER FOR INNDELING"
Viser til tidligere utsendt ECON I: "Sterkere regioner - En kunnskapsoversikt", sendt ved epost 13.02.04 og senere (19.02.04) sendt også i papirversjon.
Den vedlagte nye ECON-rapporten, "Sterke regioner - oppgaver, styringsmodeller og
konsekvenser for inndeling" (Rapport 2004-058), går nærmere inn på (1) hvilke oppgaver
sterkere folkestyrte regioner bør ha, (2) ulike styrings- og finansieringsmodeller for et slikt
regionalt nivå - og endelig (3) spørsmålet om sterkere regioner forutsetter større regioner.
Rapporten er tidligere sendt fylkeskommunen i elektronisk versjon ved e-post av 18.05.04.
Vi fikk mye positiv tilbakemelding fra fylkeskommunene på den første rapporten, og håper at
også denne rapporten kan være til nytte i det forsøks- og utviklingsarbeidet som fylkeskommunen - enten alene eller i felleskap med nabofylker - er engasjert i for å styrke det
regionale folkevalgte nivået som regional utviklingsaktør. Eller mindre byråkratisk uttrykt: for
å utvikle et framtidig Norge med sterke, sjølstendige regioner!
Det skjer mye spennende nå i sluttfasen av Distriktskommisjonens arbeid, i partienes
programarbeid, ved gjennomføring av kommunestrukturprosjektet i samarbeid mellom KRD
og KS og endelig ved behandlingen av regionspørsmålet i KSs politiske organer!
På møte i Landsstyret i KS 19. mai 2004 ble det således fattet følgende vedtak:
1. KS skal arbeide aktivt for å etablere sterke, folkestyrte regioner. Disse regionene skal:
• gi et effektivt bidrag til den regionale og nasjonale verdiskapningen, næringsutviklingen og sysselsettingen,
• sikre effektiv fordeling - og regional tilpasning - av viktige velferdstjenester som
krever et større befolkningsgrunnlag enn dagens og framtidens kommuner vil ha
• bidra til å utvikle et sterkt demokrati på regionalt nivå, gjennom å overføre
oppgaver, ansvar, ressurser og beslumingsmakt fra staten sentralt og regionalt til
sterke og selvstendige regioner
2. Saken bearbeides videre for endelig vedtak i Sentralstyret.
Vi går et spennende halvår i møte!
Vennlig hilsen
eidar Mørk

Marit Schønberg

Haakon Vlls gt 9
Postboks 1378 Vika, 0114 Oslo

T: +47 24132600
F: +47 2 2 8 3 2 2 2 2

ks@ks.no
www.ks.no

POSTGIRO 0801 5345129
BANKGIRO 8200.01.65189

