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Regionreformen 

Den 1. januar 2020 ble regionreformen innført i Norge. Det betyr at flere statlige 

oppgaver blir overført til fylkeskommunene. Dette notatet er en orientering om de nye 

oppgavene. Enkelte oppgaver er enda ikke avklart hvorvidt de skal overføres.  

Med regionreformen får fylkeskommunene større strategisk ansvar og oppgaver innen 

flere politikkområder, og regional planlegging vil være det sentrale verktøyet for å 

fastsette mål for de nye politikkområdene. Fylkeskommunene og kommunene bruker 

planleggingen til å se oppgaver som de får tilført gjennom kommune- og 

regionreformen i sammenheng med andre samfunnsoppgaver. Overordnet målsetting 

med regionreformen er at den skal gi positiv samfunnsutvikling i hele landet, basert på 

fortrinn, forutsetninger og prioriteringer. 

Samfunnsutviklerrollen til regionalt folkevalgt nivå  

 
Rapporten Samfunnsutviklerrollen til regionalt folkevalgt nivå. Videreutvikling av rollen 

gjennom partnerskapsbaserts regional utvikling ble utarbeidet i 2017.1 Det blir diskutert 

hva som er forutsetningene for at rollen som nettverksbygger skal virke, og hvordan 

man kan videreutvikle rollen som regional samfunnsutvikler gjennom 

partnerskapsbasert regional utvikling og planlegging.  

Forfatterne av rapporten utdyper fylkeskommunens rolle som samfunnsutvikler. Denne 

rollen deles inn i tre deler: i) fylkeskommunen skal gi strategisk retning til 

samfunnsutviklingen; ii) mobilisere privat sektor, kultur og lokalsamfunn; iii) samordne, 

koordinere offentlig innsats og virkemiddelbruk.  

Det påpekes imidlertid at utfordringene med regional utvikling og regional 

planlegging i dag er at fylkeskommunen bare til en viss grad har vilje og evne til å 

gi strategisk retning for utviklingen, har problemer med å koordinere sprikende 

offentlige sektormyndigheter til felles innsats, og i varierende grad klarer å 

mobilisere ressurskontrollerende aktører (både offentlige og private). Med de tre 

rollene fylkeskommunen har som samfunnsutvikler diskuterer forfatterne hva som 

må til for at fylkeskommunene skal kunne spille ut samfunnsutviklerrollen på en 

god måte. Tabell 1 viser hvilke tre hoveddimensjoner regjeringen vektlegger ved 

fylkeskommunenes samfunnsutviklerrolle. Den første dimensjonen er en 

forutsetning for å arbeide målrettet i de to andre dimensjonene av rollen. 

 

 

 

1 Hofstad, H., Sandkjær Hansen, G. Samfunnsutviklerrollen til regionalt folkevalgt nivå. Videreutvikling av 

rollen gjennom partnerskapsbasert regional utvikling og planlegging.  NIBR-rapport 2015:17 
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Tabell 1. Hoveddimensjoner regjeringen vektlegger ved fylkeskommunenes samfunnsutviklerrolle 

Gi strategisk retning 
til 
samfunnsutviklingen 

• Avdekke og skape konsensus om regionens utfordringer  

• Etablere omforente mål, gjennom aggregering av 
preferanser 

• Velge strategisk retning for utviklingen 

• Forankre hos alle relevante aktører 

• Bruke samfunnsplanlegging og arealplanlegging som verktøy 

Mobilisere privat 
sektor, kulturliv og 
lokalsamfunn 

• Mobilisere ressurskontrollerende aktører 

• Mobilisere (plan)prosesser 

• Stimulere til samarbeid, etablere arenaer og møtesteder 

• Nettverksnode: fasilitere, etablere arenaer hvor aktører 
kobles 

• Incentivordninger som bygger opp rundt den valgte retningen 

Samordne, 
koordinere offentlig 
innsats og 
virkemiddelbruk 

• Samordne sprikende sektormyndigheter og forplikte dem 

• Regional plan som retningsgivende for samordnet innsats og 
virkemiddelbruk fra ulike offentlige aktører 

• Bindeledd mellom forvaltningsnivåer  

• veilede 

Kilde: Samfunnsutviklerrollen til regionalt folkevalgt nivå, NIBR-rapport 2015:17 

Ny inndeling av regionalt folkevalgt nivå 
Den 5. april 2017 ble Prop. 84 S (2016–2017) Ny inndeling av regionalt folkevalgt nivå 

lagt fram. Proposisjon omhandler regionreform og forslag til vedtak om ny 

fylkesinndeling. I proposisjon blir også nye oppgaver og ansvar til fylkeskommunene 

som del av regionreformen omtalt. Proposisjonen er en oppfølging av Meld. St. 22 

(2015‒2016).  

Regjeringens overordnede målsetting med regionreformen er at den skal gi en positiv 

samfunnsutvikling i hele landet, basert på regionale fortrinn, forutsetninger og 

prioriteringer. Mer spesifikt har reformen fire mål: 

• Styrke fylkeskommunens rolle som samfunnsutvikler 

• Gi større fylkeskommuner som bedre kan samhandle med regional stat 

• Gi økt kompetanse for å ivareta dagens oppgaver på en bedre måte, og kunne 

påta seg nye. 

• Styrke fylkeskommunen som en demokratisk arena  

 

Regionreformen. Desentralisering av oppgaver fra staten til 

fylkeskommunen  
Rapporten Regionreform. Desentralisering av oppgaver fra staten til fylkeskommunene 
er utarbeidet av et ekspertutvalg, Hagen-utvalget, nedsatt av Kommunal- og 
moderniseringsdepartementet våren 2017 som følge av anmodningsvedtak i Stortinget 
våren 2016.2 Rapporten fra ekspertutvalget ble levert februar 2018. 

 

2 Regionreformen. Desentralisering av oppgaver fra staten til fylkeskommunen. Februar 2018. Rapport fra 

ekspertutvalget. Utvalgsleder T. Hagen. 
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Ekspertutvalget skriver at det er særlig innen tre store politikkfelt fylkeskommunene 
bør ha oppgaver og handlingsrom til å bygge opp en sterk og tydelig regional politikk. 
Politikken og prioriteringene innen disse feltene er avgjørende for samfunnsutviklingen 
i det enkelte fylke og krever tilpasning til regionale forhold og forutsetninger. Dette er 
knyttet til:  
 
− arealbruk, naturverdier, miljø/klima og samferdsel,  
− virkemidler for næringsutvikling og kompetanse, og  
− virkemidler og tjenesteoppgaver som er viktige for folks helse, trivsel og levekår.  
 

 
 
Figur 1 Fylkeskommunens oppgaver og ansvar i lys av utvalgets forslag 

 
Utvalget har videreutviklet Oppgavefordelingsutvalgets retningslinjer for fordelingen av 
oppgaver mellom forvaltningsnivåene, og vurdert oppgaver og ansvar etter følgende 
fem retningslinjer:  
 

1 Oppgaver bør legges så nært innbyggerne som mulig, men på et så høyt 
nivå som nødvendig for å sikre en kostnadseffektiv oppgaveløsning  

2 Det myndighetsorgan som er tillagt ansvar og beslutningskompetanse for 
en oppgave, skal også ha fagmiljøet tilknyttet oppgaven og ansvaret for å 
finansiere utgiftene til oppgaveløsningen  

3 Oppgaver som krever utøvelse av politisk skjønn og vurdering bør legges til 
folkevalgte organer  

4 Oppgaver som krever stor grad av samordning, og/eller oppgaver som har 
store kontaktflater med hverandre, bør legges til samme forvaltningsorgan  

5 Oppgaver som av ulike årsaker ikke skal la seg påvirke av lokalpolitiske 
forhold, bør være et statlig ansvar. Staten bør ha ansvaret for oppgaver 
som forutsetter et nasjonalt helhetsgrep for god oppgaveløsning  
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Nye oppgaver til fylkeskommunene 
Det var i Meld. St. 6 (2018-2019) Oppgaver til nye regioner i 2018 regjeringen 
presentert nye oppgaver til fylkeskommunene. Meldingen er en oppfølging av Hagen-
utvalgets rapport. I tillegg oppsummeres forslaget som Stortinget tidligere har 
behandlet i forbindelse med regionreformen.  
 
De nye oppgavene skal styrke fylkeskommunene som samfunnsutviklere ved å tilføre 
flere virkemidler som vil utvikle fylket i ønsket retning. Dette vil gi fylkeskommunene 
flere verktøy i arbeidet for en god regional utvikling og gir fylkeskommunene et større 
handlingsrom til å prioritere hvordan de løser oppgavene. Regjeringen trekker fram at 
fylkeskommuner som legger til rette for at flere kommer i jobb, at bedrifter får tak i den 
arbeidskraften de trenger og at flere jobber skapes, skaper attraktive regioner og 
styrker vekstkraft. 
 

Nullpunktmåling av regionreformen 
I juni 2019 leverte Samfunnsøkonomisk analyse rapporten Nullpunktsanalyse av 
regionreformen. 3 Rapporten er utarbeidet på oppdrag fra Kommunal- og 
moderniseringsdepartementet. Hensikten med rapporten er å gjennomføre en 
nullpunktmåling av indikatorer som er relevante for regionreformens mål. 
Nullpunktsmålingen kan senere benyttes både til årlig vurdering av utviklingen i de 
ulike fylkeskommunene og legge grunnlag for at det i ettertid kan evalueres om eller i 
hvor stor grad regionreformen oppnådde sine mål. Fordi indikatorutviklingen kan følges 
jevnlig, kan indikatorene fungere som en måte å følge utviklingen på også for 
fylkeskommunene selv. I rapporten presenteres og drøftes indikatorer som gir 
informasjon om regionreformens mål. Spørsmålet som stilles i rapporten er: Hvordan 
kan vi på best mulig måte måle måloppnåelsen mot de fire delmålene for 
regionreformen? 
 

1. Styrke fylkeskommunens rolle som samfunnsutvikler 

I rapporten hevdes det at fylkeskommunens samfunnsutviklerrolle ikke tydelig definert. 

Samtidig er politiske beslutninger med på å forme denne rollen. Dette gjør det 

utfordrende å måle måloppnåelsen innen delmålet. Se vedlegg 1 for en oversikt over 

hva Kommunal- og moderniseringsdepartementet legger i samfunnsutviklerrollen, og 

hvordan fylkeskommunen kan følge utviklingen i de indikatorene som er valgt for å 

vurdere måloppnåelsen 

2. Gi større fylkeskommuner som kan samhandle med regional stat 

Ett av tiltakene i regionreformen er et sterkere fokus fra departementene om å gi 
tydeligere signaler om aktiv deltakelse fra regional stat i samhandlingen med 
fylkeskommunen. Intervjuer med fylkeskommunene tyder også på at samhandlingen er 
god der den trenger å være god, selv om det er noen utfordringer spesielt knyttet til 
etater som over tid kan tenkes å spille en større og mer sentral rolle i å møte 
utfordringer knyttet til folkehelse og klima- og miljøspørsmål blant annet. 
 

3. Gi økt kompetanse for å ivareta dagens oppgaver på en bedre måte, og 

kunne påta seg nye oppgaver 

 

3 Nullpunktsmåling av regionreformen, Samfunnsøkonomisk analyse, rapport 19-2019 
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Det rapporten sier om dette delmålet er at fylkeskommunen skal gjennom strukturelle 

endringer og endringer i oppgaver og ansvarsområder. Hvorvidt kapasiteten og 

kompetansen forbedres eller forverres med disse endringene må kartlegges på nytt i 

en framtidig evaluering. 

 

4. Styrke fylkeskommunene som demokratisk arena 

Fylkeskommunen får tilført nye oppgaver og mer ansvar i forbindelse med 

regionreformen. Dette kan bidra til at fylkespolitikere må gjøre flere prioriteringer som 

kan vekke mer politisk interesse i befolkningen. Dersom fylkespolitikk vekker mer 

interesse blant befolkningen enn hva den gjør i dag forventes det en relativ forbedring i 

valgdeltakelsen i årene som kommer. 

 

Nye oppgaver  
 

I det følgende presenteres nye oppgaver til fylkeskommunene innen områdene kultur, 

næringsutvikling, opplæring og samferdsel.  

Kultur  
Når det gjelder kulturminneforvaltning får fylkeskommunen en ny rolle, nye oppgaver 
og større myndighet fra 2020. Dette gjelder også digitalisering. Når det gjelder 
kultursektoren generelt vil det bli endringer i kjølvannet av Kulturmeldingen, som 
sannsynligvis vil tre i kraft fra 2021. Videre blir det nye ordninger i finansiering og 
organisering av den kulturelle skolesekken. 
 
Kulturminnevern – oppgaver overføres til fylkeskommunene 
En betydelig portefølje av oppgaver overføres til fylkeskommunene innen 
kulturminnevernforvaltning. Dette gjelder forvaltning, inklusiv 
dispensasjonsmyndigheten, for automatisk frede kulturminner. Oppgaver innen 
forvaltning av små middelalderbyene Hamar, Sarpsborg, Skien og Stavanger vil også 
overføres, i tillegg til fredede statlige eiendommer og vernede fartøyer. I tillegg 
overføres ansvaret for forvaltning av tilskuddsordninger og bevaringsprogrammer. 
 
Foreslåtte endringer av roller og oppgaver i kultursektoren 
Det foreslås at fylkeskommunene får større ansvar for oppfølging og finansiering av 
kulturinstitusjoner. Prinsippet om delt finansiering mellom stat og fylkeskommune 
videreføres for de største kulturinstitusjonene. Fylkeskommunen gis større ansvar og 
handlingsrom ved at andel av finansieringen skal økes og utgjøre hoveddelen av 
tilskuddene til institusjoner med delt finansiering. Faste fordelingsnøkler fastsatt i 
statsbudsjettet for finansiering av institusjoner avvikles. Det foreslås overføring av 
ansvar og finansiering av tiltak og mindre institusjoner i sin helhet. I tillegg foreslås det 
at fylkeskommunene gis virkemidler og særlig ansvar for utvikling av kulturell og 
kreativ næring og eierskap for kulturinstitusjoner. 
 
I henhold til Kulturdepartementets opprinnelige fremdriftsplan skal Regjeringens 
endelige forslag til oppgaveoverføring på kulturområdet omtales i 
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Kommuneproposisjonene 2021 som fremlegges 12.mai, og oppgavene skal tre i kraft 
fra januar 2021.  Korona-epidemien, og de omfattende konsekvensene tiltakene for å 
motvirke denne har hatt for kultursektoren, vil kunne påvirke denne fremdriftsplanen. 
 
Det blir også større endringer i forvaltning av spillemidlene der fylkeskommunen får 
mer ansvar og større handlingsrom allerede fra høsten 2019. 
 
Nye årsverk innen kultur: 
 

• 1 årsverk idrett  

• 6 nye årsverk - kulturminnevern  

 

Næringsutvikling  
Hovedmålet for næringsutvikling i Rogaland fylkeskommune er omstilling, økt 
konkurransekraft og 
sysselsetting. I 2020 skal det utarbeides en smart spesialiseringsstrategi, som skal 
erstatte 
gjeldende regionale planer for næringsutvikling. Strategien vil være førende for 
innovasjonspolitikk for Rogaland, og påvirke sentrale deler av organisasjonen som 
utdanning, innovasjon og næringsutvikling.  
 
Strategien vil bidra til å styrke omstillingsevnen til regionen og gjøre den mer robust og 
bedre forberedt på nye konjunktursvingninger.  Arbeidet baserer seg på resultatene fra 
hele prosessen, som involverer både forskernes analyser, men også innspill fra 
næringsliv, investorer, organisasjonsliv, gründere, studenter, politikere, offentlige 
myndigheter og innbyggere.  De nye oppgavene til fylkeskommunen må ses i 
sammenheng med smart spesialiseringsstrategien,  
 
Nye oppgaver innen næringsutvikling: 
 

• Sekretariat for nytt fond, Regionalt Forskningsfond Rogaland 

• To tilskuddordninger fra Landbruks- og matdepartementet. Disse er regionale 
tilretteleggingsmidler i landbruk og Kompetansenettverk for lokalmat, Sør. 

• Overføring av NAV sitt tiltak med bedriftsintern opplæring (BIO)  

• Oppdragsgiveransvaret overfor Siva og Innovasjon Norge for de 
næringsrettede ordningene Næringshageprogrammet og Inkubator-
programmet (Siva) og ordningene Mentorprogram, Bedriftsnettverk, samt deler 
av Etablerertilskuddet  

• Strategisk ansvar for IBU-ordningen (investering og bedriftsutvikling i 
landbruket) 

• Forvalte bredbåndsstøtte til tyntbefolkede områder 

•  
Overføring av oppgaver knyttet til IMDi, integreringsarbeid av arbeidstakere, er 
foreløpig lagt til opplæringsavdelingen, men vil kunne medføre nye oppgaver også i 

næringsavdelingen. 
 
Nye årsverk innen næringsutvikling: 

• 0,7 årsverk landbruk  

• 1 årsverk sekretariat Regionalt forskningsfond Rogaland 

• 0,5 årsverk bedriftsintern opplæring 

• 0,5 forvaltning bredbåndsstøtte 
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Kultur som næring 
Som oppfølging av regionreformen foreslås det økt bevilgning til bedriftsnettverk når 
det gjelder kreative næringer. Denne bevilgningen og oppdragsgiveransvaret blir 
overført til fylkeskommunene fra 2020. 
 

Regional planlegging 
Fylkesrådmannen legger til grunn en enda høyere tjenesteproduksjon i perioden 
2020-2023 enn for økonomiplanperioden 2019-2022, blant annet som følge av nye 
oppgaver knyttet til regionreformen. Det er særlig innenfor fagområdene folkehelse, 
friluftsliv og naturforvaltning at oppgaveporteføljen blir utvidet som følge av reformen. 
 
Folkehelse 
Som en del av regionreformen overføres ordningen med tilskuddsmidler til tverrfaglig 
innsats på rusfeltet til fylkeskommunene. Tilskuddordningen forvaltes i dag av 
Helsedirektoratet og har som mål å bidra til at kommunene etablerer en struktur for 
tverrfaglig samhandling som er tilpasset lokale forhold og tjenester. Arbeidet knyttes 
til «Program for folkehelsearbeid» som driftes av regionalplanavdelingens folkehelse-
team. Fylkeskommunen har et regionalt koordineringsansvar for programmet som er 
en tiårig satsing for å utvikle kommunens arbeid med bl.a. rusforebygging til 
aldersgruppen 0-24.  
 
Friluftsliv 
Som en del av regionreformen, overføres fylkesmannens oppgaver knyttet til 
Skjærgårdstjenesten og statlig sikrede friluftsområder til fylkeskommunene. Også 
Miljødirektoratets oppgaver knyttet til forvaltningsansvaret for de statlig sikrede 
friluftsområdene overføres. Ansvar for disse oppgaver skal primært legges til 
Regionalplanavdelingen. Fylkeskommunen får økt rammetilskuddet med 238 000 kr 
til å ivareta de nye oppgavene, som innarbeides i avdelingens ramme. 

Det følger ingen nye årsverk med de nye oppgavene. 

 

Opplæring  
Tilskuddsordningen Jobbsjansen del B  
Hovedmålet er å bidra til bedre gjennomføring i videregående opplæring. Ungdom 
som har rett til videregående opplæring, men som ikke har opparbeidet seg godt nok 
faglig grunnlag, herunder tilstrekkelige norskferdigheter, skal kunne få bedre 
forutsetninger for å fullføre og bestå. Ordningen skal bidra til kunnskapsutvikling. 
Fylkeskommuner som etablerer et slikt tilbud, må ha et konkret samarbeid om dette 
med aktuelle kommuner. 
 
Tilskuddsordning mentor- og traineeordning  
Delmål er at virksomheter i privat eller offentlig sektor ved å arrangere et mentor- eller 
trainee-program styrker mangfoldet i bedriften, og at de blir tilført ny kompetanse 
og nye erfaringer. Målgruppen er innvandrere med fagutdanning/høyere utdanning 
fra universiteter eller høgskoler i Norge eller utlandet og som trenger innpass i 
arbeidslivet der de kan bruke sin kompetanse på rett plass. 
 
Tilskuddsordning etablereropplæring innvandrere 
Målet er å styrke og utvikle det ordinære tilbudet om etablereropplæring slik at det 
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bedre kan legges til rette for etablerervirksomhet for innvandrere og dermed skape 
økt sysselsetting og vekst. Målgruppen er innvandrere som ønsker å etablere seg som 
selvstendig næringsdrivende. Kvinner med innvandrerbakgrunn er en prioritert 
målgruppe. 
 
Bosetting 
Fylkeskommunen blir regional rådgiver for KS og Nasjonalt utvalg for bosetting. 
 
Kompetanse og kvalifiseringsarbeid 
Fylkeskommunen skal følge opp og drive veiledning og kompetanseheving av 

kommunene i deres kvalifiseringsarbeid. 

Forebygging av negativ sosial kontroll, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse 
Fylkeskommunen skal følge opp arbeidet mot negativ sosial kontroll, tvangsekteskap 
og kjønnslemlestelse. Forebyggingsarbeidet har sitt mandat i «Handlingsplan mot 
negativ sosial kontroll, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse (2017-2020)» 
Minoritetsrådgiverordningen er en del av denne handlingsplanen og målgruppa for 
det forebyggende arbeidet er ungdom i ungdomsskole og videregående opplæring. 
 
Karriereveiledning 
Karriereveiledning blir en sentral del av kvalifiseringen av innvandrere sammen med 
kvalifiseringsoppgaver som opplæring i norsk og samfunnskunnskap som 
fylkeskommunen allerede utfører eller overtar ifølge forslag til ny integreringslov. 

Nye oppgaver: 

• Jobbsjansen del B  

• Opplæring lærlinger med spesielle behov  

• Fylkesvise partnerskap for karriereveiledning  

• Tilskuddsordning mentor- og trainee-ordning  

• Tilskuddsordning etablereropplæring innvandrere  

• Oppgaver fra IMDI – 2 årsverk 

 

Samferdsel 
Rogaland fylkeskommunes samferdselspolitikk er nedfelt i Samferdselsstrategien for 
Rogaland 2018 – 2029. Samferdselsstrategien med tilhørende handlingsprogrammer 
for veg, kollektiv og trafikksikkerhet viser behovsnivå for investeringer og drift, og 
danner grunnlag for arbeidet med prioriteringer i økonomiplanen. Samferdsel er en 
sentral oppgave for fylkeskommunen som regional utviklingsaktør. Fylkeskommunen 
utøver denne rollen både gjennom investeringer og drift i transportsektoren, og 
gjennom et utstrakt planarbeid. Regionalplanene for areal og transport i fylket blir 
særlig vektlagt. 

Dagens samferdselsavdeling endres som følge av regionreformen. Fra 1. januar 2020 
vil samferdselsavdelingen bestå av to enheter: 
 

• Transport og mobilitet (i hovedsak dagens samferdselsavdeling) 

• Veg og forvaltning (ny enhet overført fra Sams vegadministrasjon) 
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Oppløsning av Sams vegadministrasjon 
Fra 1. januar 2020 overføres oppgavene for fylkesveger fra Statens vegvesen og 
sams vegadministrasjon til Rogaland fylkeskommune. Oppgavene medfører en 
utvidelse av sentraladministrasjonen i fylkeskommunen fra ca. 350 ansatte til i 
størrelsesorden 560 ansatte. 

Fiskerihavner 
Med regionreformen har fylkeskommunen fått ansvaret for drift- og vedlikehold og 
bygging av fiskerihavner i Rogaland. Dette ansvaret vil inngå i oppgavene til seksjon 
Veg og forvaltning. Eventuell avhending av fiskerihavner vurderes og håndteres av 
Næringsavdelingen iht. næringspolitiske kriterier.  
 
 

Oppsummering  
 

Regionreformen medfører nye oppgaver innen samferdsel, kultur, næring, opplæring 

og planlegging. Det er innen samferdsel, kultur og næring det blir de største 

endringene. Dersom det i den nye regionale planstrategien vedtas at det skal lages 

nye planer og/eller strategier, må de nye oppgavene forankres i utarbeidelsen av 

disse. Det er viktig med tanke på at fylkeskommunen skal oppfylle sin rolle som 

samfunnsutvikler, som er en av målsettingene med regionreformen.  De nye 

oppgavene kan medføre større samhandling både eksternt og internt, spesielt med 

tanke på regional stat. 
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Indikatorer tilknyttet delmål 1: styrke fylkeskommunens rolle som 

samfunnsutvikler 

Tema  Indikator  Kilde  

Befolkning Gjennomsnittlig årlig vekst i folkemengde 2004-2019 

 

Forsørgerrate, personer i alderen 20-66 år per person over 66 år, 2004-

2019 

 

Gjennomsnittlig årlig vekst i befolkningen i alderen 0-19 år, 2004-2019 

SSB: 07459 

 

SSB: 07459 

 

SSB: 07459 

Arbeid Gjennomsnittlig årlig sysselsettingsvekst etter bostedskommune, 2008-

2016 

 

Andelen virksomheter som har et udekket kompetansebehov. 2016-2018. 

Prosent. 

 

Inntektsfordeling, Gini-koeffisient. 

 

Vekst i antall nyetableringer. 2008-2018. 

 

Andel nyetablerte foretak som overlever etter fem år. 2001-2018. 

SSB: 07984 

 

Nifu/NHO 

 

SSB: 09114 

 

 

SSB:06104 

 

SSB: 06104 

Klima og miljø Endring i antall reiser med kollektivtransport per 1000 innbygger. 2015-

2018. 

 

Korrigerte brutto driftsutgifter til friluftsliv, vannregionmyndighet og 

forvaltning av vilt og innlandsfisk per innbygger, 2015-2018. Prosent.  

 

Omdisponering til andre formål enn landbruk i alt, dyrka jord og dyrkbar 

jord 

SSB: 11822 

 

SSB: 12163 

 

 

SSB: 07903 

Folkehelse og 

levekår 

Forventet levealder ved fødsel, kvinner og menn. 2018. 

 

Endring i andel uførepensjonister av befolkningen i alderen 16-66 år 

 

Andel av befolkningen med vedvarende lavinntekt 

SSB: 11820 

 

SSB:11820 

 

SSB: 10498 

Tjenesteoppgaver Endring i innbyggernes opplevde kvalitet i fylkeskommunale tjenester 

 

Andel elever som har fullført VGO med studie- eller yrkeskompetanse 

innen fem år. 2012-2017. 

 

SIC-indeks for 12-åringer, gjennomsnittlig antall tenner med hull (antall). 

2018 

 

Andel kilometer med fylkesvei med dårlig eller svært dårlig dekketilstand 

av alle fylkevegen, 2015-2018. prosent.  

 

Korrigerte brutto driftsutgifter per innbygger til kultur (FGF3). 2015-2018. 

Difi 

 

SSB: 10973 

 

 

SSB: 11985 

 

SSB: 11822 

 

 

SSB: 12163 

Regional 

planlegging 

 Intervjuer  

 

Kilde: Nullpunktsmåling av regionreformen. Samfunnsøkonomisk analyse, rapport 19-2019 
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