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Vedlagt oversendes Skaun kommunes høringssvar til ekspertutvalgets rapport om nye oppgaver til 
fylkeskommunene.  
 

 

Regionreformen.  
 
 
Høringsuttalelse fra Skaun kommune om «ekspertutvalgets» forslag til 
desentralisering av oppgaver fra staten til fylkeskommunene.  
Skaun kommune er enig i de prinsipper og vurderinger som ekspertutvalget har lagt til grunn i sin 
rapport for overføring av oppgaver fra statlig nivå til fylkeskommunene. Kommunen støtter også 
utvalgets forutsetning om at fylkeskommunene skal få overført oppgaver som ligger nært 
eksisterende oppgaver.  
En legger til grunn at oppgavene som anbefales overført vil styrke fylkeskommunenes mulighet 
til å utøve rollen som regional utviklingsaktør og styrke fylkeskommunens rolle som 
samfunnsutvikler.  
Forslaget vil kunne bidra til å desentralisere makt, tydeliggjøre politisk ansvar og myndighet og 
utvikle lokalt og regionalt demokrati. Fylkeskommunen som demokratisk arena og 
forvaltningsmyndighet og forholdet til andre regionale og sentrale aktører vil kunne avklares 
bedre enn i dagen situasjon. Fylkeskommunen vil også få større mulighet til å utøve 
samordningsrollen samtidig som Fylkesmannen får tydeliggjort sine kontroll- og tilsynsoppgaver.  
Fylkeskommunene gis bedre mulighet for samordning og helhetlig forvaltning og 
utviklingsarbeid. Skaun kommune er av den oppfatning at ekspertutvalgets forslag gir 
Fylkeskommunen større mulighet til å utøve samordningsrollen. Fylkeskommunen kan legge 
bedre til rette for regional tilpassing og utvikling etter regionenes ulike forutsetninger og utøve 
en mer helhetlig veiledningsoppgave overfor kommunene samtidig som virkemiddelapparatet 
tilpasses rollen og virkemidlene stilles til rådighet.  
Kommunen ser det som positivt at oppgaver og virkemidler på landbruksområdet kan overføres 
til Fylkeskommunen slik det også tidligere er foreslått ved flere anledninger.  
Overføringer som foreslått mener vi også vil styrke Fylkeskommunen på samferdselsområdet og i 
arbeidet med styrket innovasjon i innkjøp og anskaffelser.  
Overføring av oppgaver forutsettes gjennomført med tilhørende virkemidler slik som beskrevet i 
utvalgets rapport.  
Det er vår oppfatning av ekspertutvalgets forslag vil kunne styrke Fylkeskommunen både som 
planmyndighet og utviklingsaktør.  
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