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Svar på høring om nye oppgaver til større kommuner

Det vises til oversendelse fra KMD, datert 01.06.16. 

Det vises videre til følgende fra høringsnotatets innledning:

« Kommunereformen vil gi sterkere kommuner med bedre kapasitet og kompetanse til å 
ivareta og videreutvikle velferdstilbudet til innbyggerne, og muligheter til å utvikle 
bærekraftige og gode lokalsamfunn. Reformen handler om å utvikle velferd og lokalt 
folkestyre i store og små lokalsamfunn til det beste for innbyggerne, næringslivet og 
lokalsamfunnet»

Fylkesmannen i Nord-Trøndelag er opptatt av å styrke det lokale folkestyret med egnede 
oppgaver. Fylkesmannen er derfor positiv til de foreslåtte endringene som bidrar til dette. 

Både det å flytte beslutningsmyndighet til kommunene, og at innbyggerne har god 
tilgjengelighet til offentlige tjenester er viktig. Når kommunene tilføres nye oppgaver kan 
dette i seg selv være med å bidra til en styrking av kompetansen gjennom at kommunale 
fagmiljø blir mer attraktive. 

Fylkesmannen vurderer det slik at mange av kommunene i fylket i dag er sårbare med 
hensyn til fagkompetanse. Flere ulike tiltak må gjennomføres for å utvikle kommunesektoren. 
Dette vil være knyttet til både ressurser, organisering og myndighetsoverføring.

De oppgaver som er foreslått overført, jmf. Høringsnotatets kapittel 3, er av et slikt omfang 
og karakter at de må kunne overføres til kommunene. Disse oppgavene vil ikke i vesentlig 
grad styrke kommunenes rolle som lokalsamfunnsutvikler. De fleste oppgavene er 
forvaltningsoppgaver. Det er viktig at nye forvaltningsoppgaver og serviceoppgaver ikke 
svekker den politiske rollen. 

Høringsnotatet omtaler spørsmålet om lovpålagt interkommunalt samarbeid. Fylkesmannen 
har registrert at mange kommuner etterspør en nærmere avklaring av hva dette innebærer, 
inkl. hvem som kan/skal pålegge kommuner interkommunalt samarbeid. Fylkesmannen vil 
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for øvrig peke på at et velfungerende interkommunalt samarbeid fortsatt vil være avgjørende 
for flere kommuner i vårt fylke.

De oppgaver som er omtalt under kapittel 4 tas til orientering slik som nevnt i brevet fra KMD.

Med hilsen

Inge Ryan
Fylkesmann

Hans Brattås
Kommunaldirektør
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