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Endra rammetilhøve 

• Regionreforma har enda forholdet mellom kommunane og 
fylkeskommunen.

• Det er i aukande grad regionane som vert utfordra og deltek i dei 
strategiske diskusjonane mot fylkeskommunen og statlege nivå. 

• Det er og slik at det i høve fordeling av ressursar til til dømes 
næringsutvikling vert det forventa ei viss regional samordning. 

• Samtidig auka krav til effektivisering og strukturrasjonalisering i staten –
utfordrar mellom anna dei offentlege arbeidsplassane me har i regionen. 

• Naudsynt at regionen står samla om kva som er dei viktigaste 
prioriteringane og satsingane for Sogn framover – arbeidet med regional 
plan viktig i så måte.

• Auka kamp om resursane – Sogn må hevde seg på lik linje med andre 
regionar!



Kompetanse i arbeidslivet

• Kompetanse gir konkurransekraft for Sogn!

• Det må jobbast aktivt med å kartlegge kva som er 
kompetansebehova i arbeidslivet i regionen.

• Må bidra aktivt inn i arbeidet til Kompetanseforum 
Vestland, som leier arbeidet med å dimensjonere 
og utvikle utdanningstilboda i fylket.

• Avgjerande for å sikre relevante utdanningstilbod i 
regionen.

• «Sogn ingen innspel»



Regional plan for næringsutvikling og innovasjon 

• Vil vere viktig for framtidig fordeling av resursar til 
innovasjon og næringsutvikling i regionane.

• «Sunnfjord kommunen meiner Vestland fylke må 
peike på Førde som den viktigaste regionbyen i 
ganle Sogn og Fjordane».

• «For Sunnfjord kommune er det svært viktig å ta ei 
regionalpolitisk rolle og vise fram potensial for 
verdiskaping i Vestland.»





Samferdsle

• Avinor – blir utfordra på 
strukturasjonalisering

• Fylkeskommunen no ansvar for FOT-rutene 
– kamp om resursane

• Samstundes - Vestland fylkeskommune 
varsla at ein vil gå i front for å fase inn 
elektriske fly på kortbanenettet.

• Vil truleg endre premissa kraftig for korleis 
logistikken kring flytilbodet bør vere i 
framtida, og styrke argumenta for eit 
fleksibelt og desentralisert rutenett med fly.



Regionalt prosjekt



Behov for å styrke arbeidet med samfunns-
og næringsutvikling i regionrådet

1. Strategisk arbeid – bidra til at regionrådet i endå større 
grad enn i dag er ein tydleg aktør som påverkar den regionale 
utviklinga.  

2. Fagleg samarbeid om nærings- og samfunnsutvikling  
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