Årsmelding for Regionrådet Vest 2018
Regionrådet Vest, som vart etablert i januar 2010, er eit rådgjevande og koordinerande organ for
kommunane Fjell, Sund og Øygarden. Regionrådet skal fremja samarbeid mellom kommunane og
vidareutvikling av regionen. På heimesida www.regionradetvest.no vert det lagt ut informasjon om
kva regionrådet arbeider med.
Organisering og leiarverv
Leiarvervet alternerer mellom ordførarane i dei tre kommunane og har ei lengde på to år. Ordførar i
Sund, Kari-Anne Landro, har leia regionrådet sidan januar 2018. Rådmennene i dei fire kommunane
har tale- og møterett i regionrådet.
Sekretariatsfunksjonen er lagt til den kommunen som har leiarvervet. Frå januar 2018 har dermed
Sund kommune sekretariatsfunksjonen. Sekretær er Inger Elin Skårdal Hetlevik. Rådet behandla 15
saker i året som ligg bak.
Tildeling av skjønsmidlar
Regionråda har frå 2014 hatt ei sentral rolle når det gjeld fordeling av skjønsmidlar frå
Fylkesmannen. Regionråda har ei koordinerande rolle i samband med søknadsprosessen der
regionrådet gjev tilråding og samordnar tildeling av skjønsmidlar til omstilling og fornying. I 2018
fekk Fjell kommune tildelt 400 tusen kroner til etablering av vertskommunesamarbeid innan
barnevern, 400 tusen kroner til integrering av flyktningar gjennom arbeid og 450 tusen kroner til
ROS-analyse for Knarrvika. Det går elles føre seg fleire titals prosjekt der to eller tre kommunar i
regionen samarbeider.
Kommunereforma
Regionrådet har ikkje nokon formell rolle når det gjeld kommunereforma. Arbeidet med
kommunereforma har vore lagt til felles forhandlingsutval (våren 2016), førebuande fellesnemnd
(frå hausten 2016) og fellesnemnda frå oktober 2017 som er samansett av 17 politikarar frå dei tre
kommunane. Tidleg i juni 2017 gjorde Stortinget det formelle vedtaket om å slå saman dei tre
kommunane Sund, Fjell og Øygarden. I juni 2017 vedtok kommunestyra i dei tre kommunane
samansetjing av fellesnemnda, namn på kommunen og oppgåvene for fellesnemnda. Øygarden vart
fastsett som namn på den nye kommunen av Kommunal- og moderniseringsdepartementet den 19.
desember. Kommunereformarbeidet er omtalt i eigen årsrapport.
Framtidas kunnskapsklynge og vidaregåande utdanning
Regionrådet har drøfta korleis regionen kan leggja til rette for å sikra at Straume vert eit attraktivt
regionsenter som trekkjer til seg ungdom som vil utdanna seg på vidaregåande nivå i kombinasjon
med høgskuleutdanning. I samarbeid med Gode Sirklar og Sintef er det teke initiativ til å følgja
dette opp ved prosjektet «Framtidas kunnskapsklynge i Nye Øygarden kommune». Prosjektet skal
etter planen ha fullført oppdraget i mai/juni 2019. Prosjektet har ei ramme på 4,8 millionar kroner. I
tillegg til eigeninnsats, har kommunane bidrege kvar med 200 tusen kroner. Nye Øygarden
kommune har også løyvd 200 tusen kroner til prosjektet.
I 2018 behandla både regionrådet og fellesnemnda for Nye Øygarden kommune spørsmålet om
lokalisering av den nye skulen i Straume/Bildøyna-området. Den 18. juni samla fellesnemnda seg
om ein uttale om to aktuelle tomtealternativ i fråsegna som vart sendt til Hordaland
fylkeskommune. I fråsegna gjekk det fram at både Bildøytangen (tomt 41) og Stovevatnet (tomt 45,
sør for Fjell rådhus) peikar seg ut, og fellesnemnda ønskte å gå i vidare dialog med Hordaland
fylkeskommune om desse alternativa. Den 2. oktober vedtok Hordaland fylkesting at den nye Sotra
vidaregåande skule skal byggjast på tomt ved Stovevatnet like ved Sartor Storsenter. Skulen skal
erstatta dei noverande skulebygningane på Bildøyna og i Sund.

Havrom 2018
I eit samarbeid mellom Regionrådet Vest og Gode Sirklar er det starta opp ein moglegheitsstudie for
oppdrettsnæringa, "Havrom 2018". Region vest ligg i raud sone, og dersom det ikkje vert sett i gang
tiltak for å koma ut av den sona, må produksjonsnivået i havbruket reduserast allereie frå 2019.
Regionrådet inviterte oppdrettsnæringa til møte i juni. Næringa støtta fullt opp om å gjennomføra
moglegheitsstudien. Studien, som er kostnadsrekna til 1,25 millionar kroner, er finansiert av dei tre
kommunane i eit spleiselag. Kommunane har nytta midlar frå Havbruksfondet til å finansiera
studien. Dei tre kommunane fekk til saman utbetalt vel 41 millionar kroner frå Havbruksfondet i
2018.
Gründerparken Vest
Hausten 2018 drøfta regionrådet framtida for Gründerparken Vest. Regionrådet meiner at det er
positivt å ha eit lokalt gründermiljø, men ser at det må gjerast eit arbeid for å koma fram til ein
permanent modell for ein lokal gründerpark. I vedtaket heiter det at regionrådet legg til grunn at
føresetnaden for eventuell løyving frå kommunane må vera at det første halvår 2019 vert utarbeidd
forslag til modell for framtidig finansiering. Hausten 2018 vedtok Sund, Fjell og Øygarden kvar å
løyva 500 tusen kroner til vidare drift av Gründerparken Vest.
Andre tema
Regionrådet har fått orientering om eit FORKOMMUNE-prosjekt der Fjell kommune har søkt om
midlar hjå Forskingsrådet. Målet med dette prosjektet er å utvikla ein ny berekraftig
innovasjonsmodell for Nye Øygarden kommune. Dersom Forskingsrådet gjev støtte, vert Sund og
Øygarden kommunar inviterte til å vera med i prosjektet. Det er også gjeve orientering om "Eit
samlande kollektivprosjekt". Dette prosjektet handlar først og fremst om bestillingstransport.
Regionrådet Vest i tida som kjem
Når Nye Øygarden kommune er etablert frå januar 2020, er i prinsippet grunnlaget for Regionrådet
Vest vekke. Det er likevel viktig å drøfta nye samhandlingsarenaer og nye regionrådsgrenser basert
på det nye kommunekartet frå 2020. Frå januar 2020 vert Bergen kommune omkransa av fire
kommunar med totalt 120 tusen innbyggjarar. Regionrådet Vest ønskjer å reisa debatten om korleis
desse kommunane skal møta felles utfordringar og strategiar i tida som kjem.

