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Tre nasjonale kartlegginger, med 10 års mellomrom

Utviklingstrekk regionrådene

• Utviklingsrollen er forsterket. Mindre fokus 
på tjenestesamarbeid etter 
kommunereformen

• Tydeligere rolledeling pol-adm
• Ulike grad av samarbeid med 

Fylkeskommunene
• «Trøndelagsmodellen», delegering av 

virkemidler for næringsmidler og regionale 
forskningsfond

• Veldig ulike geografier, fra 
hverdagsregioner til «små fylker»



Ulikt ansvar og oppgaver: 

• interessepolitiske 
organ og/eller 

• tjenestesamarbeid

Regionsamarbeid i Trøndelag -
Situasjonen ved 
inngangen til 2018



Trøndelag etablert 1.1.2018 med 47 
kommuner 

• én ny kommune, Rindal

• 19 kommuner skal bli til 9 kommuner fra 
1.1.2020, og Halsa kommer inn i dette

• To samkommuner oppløses

• 7 regionråd (Namdal, Inn-Trøndelag, Midt-
Trøndelag, Fosen, Trondheimsregionen, 
Orkdalsregionen, Trøndelag sør)

• En ny Fylkeskommune

• Ett nytt Fylkesmannsembete

• Statsetater endrer organisering

Etter 2018 - store endringer i samarbeidskart og –former



Vedtak Fylkestinget sak 23/18:
«Trøndelag fylkeskommune er opptatt av å 
etablere god dialog og løpende 
samhandling med regionrådene i 
Trøndelag…»

• TRFK deltar med politiske og 
administrative observatører i 
regionrådenes møter og har egne faste 
kontaktpersoner

• TRFK er i ferd med å rigge 1-2 faste møter i 
året med regionrådene hvor planer og 
strategier/høringer mm drøftes. 

Samhandling og dialog med regionrådene



Kommunesamarbeid –før kommunereformen

• Økende og stort omfang, fra ca 27 til 
56 ordninger pr kommune

• Faglige og økonomiske gevinster

• Men betydelige prosesskostnader, 
styringsmessige og demokratiske 
utfordringer

• Stort spredning i befolkningsgrunnlag 

• Lite samarbeid på området med store 
utfordringer



Nye kommuner og kommunesamarbeid

• Det skjer endringer i samarbeidet
➢Bort med samkommunene
➢Nye kommuner
➢Nye oppgaver
➢Erfaringer ledelse og styring
➢Endringer i samarbeidstenkning
➢Endring i samarbeidsformer, 
➢Større geografi og ny kommunelov
➢Endring på statlig side

• FM ser behov for å oppgradere 
kunnskapsgrunnlaget og vil kartlegge 
samarbeidsbildet for interkommunalt 
samarbeid etter kommunereformen



Problemstillinger som FM og FK ser - I

• Kommunedialog i en stor trøndelagsgeografi
➢Roller stat, fylke, regionråd, kommune

➢Hvem snakker vi med, når og hvordan

➢Relevant kunnskapsgrunnlag (statistikk og analyse) for å lage mere presise 
utfordringsbilder

➢Kompetanse/ressurser på plan- og utviklingssamarbeid

• Kommunesamarbeidet – og særlig på lovpålagte tjenester
➢hva er samarbeidskonstellasjonene etter kommunereformen?

➢Kompetanse, fagmiljø og kapasitet vs utfordringsbildet

➢Faste samarbeidsregioner vs mer kost/nytte samarbeid



Problemstillinger som FM og FK ser - II

• Regionrådene
• Har antallet satt seg? 
• Geografisk funksjonalitet – dobbeltmedlemmer og størrelse region
• Endringsbehov i beslutningsmyndighet, finansiering, organisering?

• Endringer i kommuneloven 
• Krav til styring og kontroll 
• Nye bestemmelser for interkommunalt samarbeid

• Framtidsbildet
• Balansert utvikling med tyngdepunkter i hele fylket?



Utviklingstrekk i 
Trøndelag

Vi må bli enda bedre på  
samspill og samhandling 
for å utnytte muligheter 
og løse utfordringsbildet



• Er 
Trøndelagslandskapet i 
endring?

• Får vi utvikla nok 
tyngdepunkter og                          
velfungerende bo- og 
arbeidsmarkeds-
regioner?

• Får vi hele Trøndelag 
med i utviklingen?


