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Kommunal og moderniseringsdepartementet

Regionreformen, høring vedrørende desentralisering av oppgaver fra staten til

fylkeskommunene

Salangen kommune vil avgi følgende uttalelse:

Salangen kommune ønsker velkommen en mer omfattende overføring av oppgaver fra staten

til det regionale folkevalgte organet. Særlig er forvaltningsoppgaver vedrørende lov om

motorferdsel, planarbeid, arealvurderinger svært hensiktsmessige å overføre fra

Fylkesmannen til det folkevalgte regionale organet, Fylkeskommunen. Det bør være en
generell føring i arbeidet med ny oppgavefordeling, å overføre alt som i realiteten handler om

forvaltning av lovverk, til de folkevalgte organer.

Kompetanse som er bygd opp i de statlige organene, enten det er hos Fylkesmannen eller hos

statlige avdelinger og direktorater, må overføres til fylkeskommunene. Mottakere av tjenester

må ivaretas best mulig, og man må lære av tidligere omstillingsprosesser i staten, slik at

fagfolk i størst mulig grad overføres til oppgaveri et nytt forvaltningsnivå.

Ressurstil gang er en viktig faktor for å lykkes i arbeidet med overføring av oppgaver. Det er

Viktig for å sikre gode prosesser og for å ivareta mottakerne av de ulike tjenestene.
Fylkeskommunene er svært ulike i størrelse, både mht geografi og folketall, samt at

næringsgrunnlag og kultur vil være ulikt mellom de ulike fylkene. Det å ivareta likeverdige

tjenester til innbyggerne må være en absolutt målsetting. I tillegg må tilpasning til de ulike

fylkenes særegne muligheter og utfordringer gjøres mulig. Dette gjelderi særdeles ulike

utfordringer med tanke på samferdsel og infrastruktur, samt topografiske og geografiske

særegenheter.

Det må tilstrebes å ha en god dialog med vertskommuner for fylkeskommunale oppgaver, for

å utvikle disse oppgavene i tråd med iverksettelsen av regionreforrnens varslede

oppgavefordeling. Salangen kommune er vertskommune for en videregående skole og en

tannklinikk, og vi vil i samarbeid med den nye fylkeskommunen bidra til å styrke og
videreutvikle disse institusjonene.

Salangen kommune, de øvrige offentlige instanser, samt lokalsamfunnet for øvri g har svært

høy kompetanse på flyktning- og asylfeltet. Fagfolk i dette feltet, som til daglig jobber i

Salangensamfunnet, benyttes i nasjonale sammenhenger til opplæring og veiledning.
Oppgaver som overføres fra IMDI til de nye regionene vil for eksempel i Troms og Finnmark

ha en naturlig tilhørighet i Salangen. Her finnes god tilgang på fagfolk, og mange med lang
erfaring på feltet.
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Side 2

En desentralisert skolestruktur, og en spredning av oppgaver over hele Fylkeskommunen

geografiske område vil være gunstig mtp dialog og oppgaveforståelse hos innbyggerne. Ikke

minst er det mulig å realisere desentraliserte tjenester i en digitalisert fremtid.

Salangen kommune oppfordrer regjeringen til å benytte anledningen til å bygge sterke

organisasjoner, med god forankring hos innbyggerne og folkevalgt styring. På denne måten

vil ny oppgavefordeling bidra til å bygge landet, og sikre tilgang på gode tjenester, samt

viktige og attraktive arbeidsoppgaver over hele landet.
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