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HØRINGSUTTALELSEFRASVELVIKKOMMUNE TIL RAPPORT FRA EKSPERTUTVALG-
REGIONREFORMEN

Svelvik kommune avgir følgende høringsuttalelse til rapport fra ekspertutvalg oppnevnt av
Kommunal- og moderniseringsdepartementet, for vurdering av overføring av oppgaver fra
staten til fylkeskommunene. Høringsuttalelsen sendes med forbehold om formannskapets
vedtak den 15.05.18 når uttalelsen der kommer til behandling i sak 23/17:

3#13:4594795f-3a3e-46a1-8536-6fea369503d0:3

«Svelvik kommune er ut fra et demokratiperspektiv prinsipielt enig i at det er riktig å
overføre oppgaver fra en sektorisert statlig forvaltning med lavere grad av samordning enn
ønskelig til folkevalgte regioner/fylkeskommuner hvor politisk ansvar i større grad blir
synliggjort.

Ny kommune- og regionstruktur er i en implementeringsfase. Svelvik kommune mener at
oppgaveoverføring i det omfang ekspertutvalget foreslår bør vurderes i en større helhet som
også inkluderer oppgaveoverføring til nye, store kommuner. Dette forsterkes av at
kommunenivået blir indirekte berørt av ekspertutvalgets forslag gjennom etablering av ny
samhandling med fylkeskommunal og statlig forvaltningsvirksomhet og at ekspertutvalget
selv påpeker at en mer helhetlig vurdering av oppgavefordeling på viktige områder først vil
foreligge på et senere tidspunkt.

Ekspertutvalgets arbeid bør derfor være et utgangspunkt for videre vurdering av
oppgavefordeling i forvaltningen, men at dette først skjer etter at nye forvaltningsstrukturer
på kommune- og fylkesnivå er endelig etablert, operativt iverksatt, erfaring innhentet og
kapasitet nærmere vurdert. Svelvik kommune har likevel følgende merknader til særskilte
forslag til oppgaveoverføring:

Svelvik kommune støtter forslaget om at ansvar for barneverninstitusjoner legges til
regionene dersom Bufetat legges ned.

Svelvik kommune støtter forslaget om at ansvaret for adopsjon legges til regionene.
Svelvik kommune støtter ikke forslaget om at ansvaret for fosterhjem bør ligge til
regionene.
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Svelvik kommune støtter ikke forslaget om overføring av IMDis oppgaver på

bosettingsfeltet.

Svelvik kommune støtter ikke forslaget om at det i plan- og bygningsloven åpnes for

at fylkeskommunen (etter anmodning fra aktuelle kommuner eller pålegg fra staten) i
tillegg til staten kan tre inn i myndigheten til kommunestyret og utarbeide plan etter

bestemmelsene for kommunal plan med juridisk bindende virkning.»

Med hilsen

Trondar Lien
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