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Høringssvar - nye oppgaver til fylkeskommunen. Foreløpig svar 
 
Songdalen kommunestyre behandler saken i møte 30.5.18 og vil umiddelbart etter dette 
avgi elektronisk høringssvar.  
Dette er et foreløpig svar siden saken blir behandlet etter høringsfristen. 
 

Formannskapet ber kommunestyret fatte følgende 
 

vedtak  

 
1. Flere oppgaver som foreslås overført til fylkeskommunalt 

nivå, bør drøftes opp mot hensynet og strategier relatert til 
storkommuners muligheter og rolle. 

2. Songdalen kommune er enig i en klarere rolledeling 
mellom fylkesmannen og fylkeskommunen. Samtidig må 
omfanget av oppgaver som overføres tilpasses 
fylkeskommunens rolle som regional utviklingsaktør og det 
som er håndterlig å ivareta gjennom regional planlegging. 

Oppgaver som krever lokalpolitisk skjønn bør overføres til 
kommunene og avklares gjennom kommunal planlegging.  

3. Ved fordeling av oppgaver må det tas hensyn til 
opprettholdelse og utvikling av sterke fagmiljø. Små 

fagmiljø må ikke splittes mellom staten og 
fylkeskommune. 

4. Songdalen kommune mener kulturmeldingen er et langt 

bedre rammeverk for å vurdere oppgaver og 
ansvarsdeling, og vil advare mot at ekspertutvalgets 
forslag alene legger premissene for vurderinger på 
kulturfeltet. 

5. Rapporten fra ekspertutvalget for barn og unge med behov 
for særskilt tilrettelegging må legges til grunnved 

vurdering av overføring av Statpeds PPT-oppgaver til 
fylkeskommunene.  

6. Songdalen kommune vurderer at fylkeskommunene 
fortsatt vil være for små til å ha et faglig godt og 
differensiert institusjonstilbud på barnevernsfeltet. Det 

samme kan innvendes mot rekrutteringsgrunnlaget for 
fosterforeldre innenfor de enkelte fylkene. Utvalget går ut 

over sitt mandat når de anbefaler utredning av om også de 
kommunale barnevernsoppgavene skal overføres til 
fylkeskommunene. Fylkeskommunene er for langt fra 
barna og familiene og deres arenaer (barnehager, skoler, 
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helsestasjoner m.m.) til å kunne ivareta dagens 
kommunale barnevernsoppgaver. Familievernet bør 

organiseres sammen med statlige barnevernsoppgaver 
som i dag.  

7. Overføring av oppgaver til fylkeskommunen forutsetter at 
det avsettes nok tid og ressurser til å utvikle sterke 
fagmiljø som sikrer at fylkeskommunene kan ivareta de 

nye oppgavene fra det tidspunktet de overtar ansvaret.  
 
 
Med hilsen 
 
Reidun Fredriksen  
rådgiver  
Dokumentet er godkjent elektronisk og gyldig uten 
underskrift 

 

 

 
  

          
 

 
  

         

 


