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MELDING OM POLITISK VEDTAK - DESENTRALISERING AV OPPGAVER 

FRA STATEN TIL FYLKESKOMMUNENE 
 

 

Namsskogan kommunestyret har i møte den 20.03.2018 behandlet sak 22/18 og fattet slikt vedtak: 

 

Namsskogan kommunestyrets vedtak: 

Namsskogan kommune vedtar fremlagte uttalelse vedrørende desentralisering av oppgaver fra staten til 

fylkeskommunene. 

 

 

 

 

 

 

 

Med hilsen 

 

 

Aase Staldvik 

Konsulent 
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Utvalg Møtedato Saksnr. 

Namsskogan kommunestyret 20.03.2018 22/18 

 
 

 

DESENTRALISERING AV OPPGAVER FRA STATEN TIL 

FYLKESKOMMUNENE 

 
 

Vedlagte dokumenter: 

Ingen  

 

Ikke vedlagte dokumenter: 

Ingen 

 

Hjemmel for behandling: 

 

 

Saksopplysninger: 
 

UTTALELSE FRA NAMSSKOGAN KOMMUNE 

 

 

Namsskogan kommune slutter seg til forslagene til desentralisering av oppgaver fra staten til 

fylkeskommunene, slik de er foreslått av ekspertutvalget. 

 

Vi mener de foreslåtte oppgavene er godt egnet til desentralisering og samsvarer godt med 

oppgaveporteføljen fylkeskommunene alt har. Flere av oppgavene er forvaltningsoppgaver som flyttes 

fra Fylkesmannen, og Fylkesmannen blir en mer rendyrket kontroll- og veiledningsmyndighet. Dette 

mener vi er riktig. 

 

Ekspertutvalget foreslår nedlegging av flere statlige instanser og overføring av deres oppgaver til 

fylkeskommunene (Statped, Bufetat, Imdi, Siva, Distriktssenteret). I hovedsak mener vi at dette er godt 

begrunnede forslag, når de oppgavene som overføres samsvarer med oppgaver som fylkeskommunene 

allerede har - og kan samordnes med disse til mer helhetlige tjenester.  

 

Vi ser imidlertid at dette kan svekke det nasjonale perspektivet som flere av disse instansene ivaretar 

innenfor sine arbeidsområder. Blant annet gjør Distriktssenteret utrednings- og prosjektarbeid som 

henter eksempler fra og sammenlikner utviklingstrekk i kommuner og fylker. Dette kommer alle deler 

av landet til gode. På en annen side kan hver fylkeskommune øke sin kompetanse og kapasitet 

innenfor de ulike arbeidsområdene som tilføres og derved i større grad utføre slike oppgaver selv.  

 

Namsskogan kommune ser at oppgavene som foreslås overført fra staten til fylkeskommunene i stor 

grad tas fra Fylkesmannen eller fra mindre statlige enheter som gir små sysselsettingsmessige effekter 

for den enkelte fylkeskommune. Flere av enhetene er til en viss grad lokalisert i distriktene.  
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Vi konstaterer at ekspertutvalget ikke har foreslått overføring av større, statlige oppgaver eller enheter 

til fylkeskommunene - heller ikke utflytting fra hovedstaden. Direktoratene er for eksempel i liten grad 

berørt i forslaget. Oppgaveoverflytting fra staten til fylkeskommunen og kommunene bør følges opp 

av en demokrati- og oppgavereform som går inn i direktoratsstrukturen og sikrer større grad av 

demokratisk kontroll av direktoratenes oppgaver.   

 
 

 

 

 

 

Rådmannens forslag til vedtak: 

Namsskogan kommune vedtar fremlagte uttalelse vedrørende desentralisering av oppgaver fra staten 

til fylkeskommunene. 

 

Begrunnelse: 

 

 

Behandling/vedtak i Namsskogan kommunestyret den 20.03.2018 sak 22/18 

 

Behandling: 

Ingen endringsforslag. 

 

 

Votering: 

Enstemmig vedtatt. 

 

Namsskogan kommunestyrets vedtak: 

Namsskogan kommune vedtar fremlagte uttalelse vedrørende desentralisering av oppgaver fra staten 

til fylkeskommunene. 

 

 


	MELDING OM POLITISK VEDTAK (625229)
	SAMLET SAKSFREMSTILLING - DESENTRALISERING AV OPPGAVER FRA STA (625231).PDF

